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Caros leitores:
O terceiro número da revista Entreletras está saindo e estamos 
muito felizes de continuarmos com este trabalho em equipe 
com alunos, ex-alunos e a colaboração de professores do CCBP, 
que permitem que a cada edição possamos oferecer infor-
mações interessantes para vocês.

Como revista jovem, continuamos amadurecendo ideias e pro-
jetos que pouco a pouco irão se incorporando à revista.  Nesta 
edição, na seção Viva o povo Brasileiro, trazemos o artigo Tira-
dentes, uma história de inconfidência que abordará a importân-
cia de um período e de um personagem para a terra brasilis. Na 
matéria 13 de maio, dia da Abolição da Escravatura, se lembrará 
a problemática social e como recordamos essa data e, adiantan-
do só mais um pouquinho, De Carona pelo Brasil nos convidará 
a uma viagem pelo estado de Minas Gerais, rico em história, 
cultura e com belíssimas construções barrocas. Não contamos 
mais para não acabar a surpresa! Curtam a leitura e até a próxi-
ma!

Agradecemos a toda a equipe que faz possível a realização des-
ta revista.
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Gente Brasileira

Por Helen Valero

D

Viva o povo brasileiro

ia 21 de abril é um feriado 
muito importante no Brasil, 
você sa-be por quê? É o dia em 
que se comemora a morte de 
um grande personagem que 
lutou pela independência do 
Brasil. Conhecido pelo ofício 
de dentista, Tiradentes era seu 
apelido, mas seu nome original 
era Joaquim José da Silva 
Xavier. Convido-o, caro 
leitor, a uma viagem 
no tempo ao Brasil de 
1789. Com a constante 
queda na receita 
i n s t i t u c i o n a l , 
devido ao 
declínio da 
a t i v i d a d e 

mineradora, 
a Coroa 
p o r t u g u e s a 
r e s o l v e u 
aplicar o 
mecanismo da 
Derrama para 
garantir que as 
receitas oriundas 
do Quinto, imposto 
português que reservava 
um quinto (1/5) de todo minério 
extraído no Reino de Portugal e 
seus domínios, fossem pagas. O 
sentimento de revolta chegou 
ao máximo com a decretação de 
uma medida administrativa que 
permitia a cobrança forçada de 
impostos.

Uma parte da população de 
Minas Gerais se rebelou contra 

Uma história de inconfidência
Tiradentes...

o domínio dos portugueses no 
Brasil e Tiradentes foi o maior 
ativista desse movimento.

Tiradentes assumiu toda 
a responsabilidade pela 
“inconfidência”, inocentando 
seus companheiros. Todos foram 
presos por três anos, alguns 

foram condenados à morte. No 
entanto, algumas horas depois, 
por carta de clemência de D. 
Maria I, todas as sentenças 
foram alteradas para degredo, 

à exceção de Tiradentes, que 
continuou condenado à pena 
capital, sendo executado e 

esquartejado em 21 de abril 
de 1792. Com seu sangue, se 

lavrou a certidão 
de que estava 

cumprida a 
sentença, a 
sua memória 
e os seus 

descendentes 
f o r a m 

d e c l a r a d o s 
infames. Sua 

cabeça foi 
erguida em 

um poste em 
Vila Rica; 
os demais 
r e s t o s 

mortais foram 
distribuídos ao 

longo do Caminho 
Novo: Santana 
de Cebolas (atual 

I n c o n f i d ê n c i a , 
distrito de Paraíba do 

Sul), Varginha do Lourenço, 
Barbacena e Queluz (antiga 
Carijós, atual Conselheiro 
Lafaiete), lugares onde tinha feito 
seus discursos revolucionários. 

Por isso, Tiradentes, o 
dentista, tropeiro, minerador, 
comerciante, militar e ativista 



5

Gente Brasileira

Viva o povo brasileiro

Uma história de inconfidência
Tiradentes...

político é considerado 
um herói nacional. 

O Brasil não tinha 
uma constituição, 
direitos de desenvolver 
indústrias em seu 
território e o povo 
sofria com os altos 
impostos cobrados 
pela metrópole, mas 
com o movimento 
da Inconfidência 
Mineira, liderado por 
Tiradentes, pretendia-
se transformar o 
Brasil numa república 
independente de 
Portugal e assim 
mostrar ao povo o 
dever de lutar por seus 
direitos.

Nota importante:
Apesar de passados 

tantos anos de sua 
luta e falecimento, 
Tiradentes continua 
sendo relembrado:

• Em 2008, a 
escola Unidos do 
Viradouro, com o 
tema “É de arrepiar”, 
destacou em seu 
carro de número 
5 a “execução da 
liberdade”, com o 
carnavalesco Paulo 
Barros fantasiado de 
Tiradentes.

IMPACTO NA HISTÓRIA E CULTURA
• Tiradentes permaneceu, após a Independência do Brasil, relativamente 

obscuro, pois o país continuou sendo uma monarquia regida pela Casa de 
Bragança.

• Foi a República – ou, mais precisamente, os ideólogos positivistas que 
presidiram sua fundação – que buscaram na figura de Tiradentes uma 
personificação da identidade republicana do Brasil, mitificando a sua 
biografia. 

• Em 21 de abril de 1890 houve a primeira grande festa oficial em homenagem 
a Tiradentes. A comemoração da data foi suprimida e reestabelecida 
diversas vezes durante o século XX e mobilizou grupos políticos, intelectuais 
e a opinião pública em vários debates. Em 1930, o feriado chegou a ser 
extinto por Getúlio Vargas, porém o feriado retornou ao calendário já em 
1933, após a pressão de grupos políticos que consideravam necessário a sua 
comemoração como forma de valorização da memória do país.

• Em 1953 a escritora Cecília Meireles imortalizou o sonho de liberdade dos 
inconfidentes na obra literária Romanceiro da Inconfidência. 

• No ano 1960 o presidente Juscelino Kubitschek oficializou a cerimônia do dia 
21 de abril que ocorre todos os anos em Ouro Preto.

• O nome do movimento, “Inconfidência Mineira”, e de seus participantes, os 
“inconfidentes”, foi cunhado posteriormente, denotando o caráter negativo 
da sublevação – inconfidente é aquele que trai a confiança.

• Efígie na moeda de 5 centavos da segunda família do Real.
• Tiradentes é considerado atualmente Patrono Cívico do Brasil, sendo a data 

de sua morte, 21 de abril, feriado nacional. 
• Tiradentes recebeu grande homenagem popular do G.R.E.S. Império 

Serrano, que desfilou em 1949 entoando o samba Exaltação a Tiradentes, 
cujos autores são Mano Décio, Estanislau Silva e Penteado.
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Por Sandra Barrios

No dia 13 de maio se 
comemora no Brasil a 
Abolição da Escravatura. A 
escravidão é definida como 
uma prática social em que um 
ser humano assume direitos 
de propriedade sobre outro 
designado por escravo, tal 
condição é imposta pela 
força. Os escravos eram 
legalmente definidos como 
uma mercadoria.

A escravidão existiu 
em muitos países, desde os 
tempos mais remotos. No 
Brasil, a escravidão começou 
com os índios, mas havia 
forte oposição por parte 
dos jesuítas que tinham 
como principal objetivo a 
catequização e a proteção 
dos povos indígenas. Devido 
ao fato de os portugueses terem sido 
impedidos de escravizar indígenas, 
começaram a investir no tráfico de 
escravos levados da África. Em 1538, 
Jorge Lopes Bixorda, arrendatário 
de pau-brasil, teria traficado para 
a Bahia os primeiros escravos 
africanos.

O transporte era feito da 
África para o Brasil nos porões de 
navios negreiros. Amontoados, 
em condições desumanas, muitos 
morriam antes de chegarem ao 
Brasil, sendo seus corpos lançados 
ao mar.

Os portos principais de 
desembarque de escravos eram no 
Rio de Janeiro, na Bahia, no Recife e 
em São Luís do Maranhão.

Os comerciantes de escravos 
vendiam os africanos como se 

dia da Abolição da Escravatura
13 de maio

fossem mercadorias, ou mesmo 
como animais. Estes eram avaliados 
fisicamente nos mercados de 
escravos, onde eram negociados 
com os proprietários.

 Os escravos eram tratados da 
pior forma possível. Trabalhavam 
muitas horas, recebiam castigos 
físicos muito fortes, eram torturados 
e se vestiam e se alimantavam em 
péssimas condições. Passavam as 
noites em galpões escuros, úmidos 
e não higiênicos. Seus proprietários 
buscavam destruir os valores do 
homem negro e forçá-lo a aceitar 
a ideia da superioridade da raça 
branca.

Os escravos que conseguiam 
fugir se refugiavam com outros em 
igual situação nos quilombos. Neles, 
existiam manifestações religiosas e 
lúdicas, como a música e a dança. 
Nos quilombos, os escravos viviam 

de acordo com sua cultura africana. 
Somente a partir de 1822, ano da 

Independência do Brasil, as pessoas 
começaram a ter uma consciência 
anti-escravocráta. Baseado em 
ideais iluministas, acreditavam 
que em uma sociedade livre não 
havia espaço para a escravidão e, 
paralelamente, crescia a pressão 
internacional pelo fim do tráfico 
negreiro.

Na segunda metade do 
século XIX surgiu o movimento 
abolicionista, que defendia a 
abolição da escravidão no Brasil. 
Joaquim Nabuco foi um dos 
principais abolicionistas deste 
período. Em 1883, iniciou a 
primeira campanha em favor da 
abolição da escravatura. Ele dizia 
que a escravidão era responsável 
pelos problemas enfrentados na 
sociedade brasileira. “A escravidão 

Viva o povo brasileiro
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dia da Abolição da Escravatura
13 de maio

no Brasil era a causa de todos os 
vícios políticos e fraquezas sociais; 
um obstáculo invencível ao seu 
progresso; a ruína das suas finanças, 
a esterilização do seu território; 
a inutilização para o trabalho 
de milhões de braços livres; a 
manutenção do povo em estado 
de absoluta e servil dependência 
para com os poucos proprietários 
de homens que repartem entre si o 
solo produtivo”. 

A luta contra a escravidão no 
Brasil seguiu em 1850, quando 
Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico 
de escravos africanos para o Brasil 
e apesar de não ter sido a primeira 
lei a proibir o tráfico de africanos 
para o país, foi a primeira a surtir 
impacto relevante 
sobre a escravidão.

No final do 
século XIX foram 
criadas organizações 
a b o l i c i o n i s t a s 
como a “Sociedade 
das Senhoras 
L i b e r t a d o r a s ” 
e “Cearense 
L i b e r t a d o r a s ” , 
originadas em 1882 
e presididas por 
Maria Tomásia, Maria 
Correira do Amaral 
e Elvira Pinho. Outra 
associação que 
surgiu nessa época 
foi a “Amazonenses 
Libertadoras”, criada 
em 1884 e presidida 
por Elisa de Faria 
Souto, Olimpia 
Fonseca e Filomena 

Amorin.
Em 28 de setembro de 1871 foi 

promulgada a Lei do Ventre-Livre. 
Esta lei tornava livres os filhos de 
escravos que nascessem a partir da 
decretação da lei.

No ano de 1885, foi  
promulgada a lei Saraiva-Cotegipe 
(também conhecida como Lei dos 
Sexagenários) que beneficiava os 
negros com mais de 65 anos de 
idade.

Foi somente em 13 de maio 
de 1888, através da Lei Áurea, 
que a liberdade total e definitiva 
finalmente foi alcançada pelos 
negros brasileiros. Esta lei, assinada 
pela Princesa Isabel (filha de D. 
Pedro II), abolia de vez a escravidão 

no Brasil.
O Brasil foi o último país 

independente do continente 
americano a abolir completamente 
a escravatura. Entre 1530 e 1850, 3,5 
milhões de negros africanos foram 
levados para o Brasil como escravos.

Apesar de todos os sofrimentos, 
é inegável que o negro contribuiu 
muito para a cultura brasileira, além 
da diversidade étnica, a cada dia que 
passa comprovamos a rica presença 
negra em vários setores: na culinária 
(feijoada, vatapá, acarajé), na 
religião (umbanda e candomblé), na 
música, no vestuário, etc. 

A escravidão foi um fato 
vergonhoso na história da 
humanidade, dificil de ser esquecido. 

Viva o povo brasileiro
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De carona pelo Brasil

inas Gerais 
(MG) é uma 
das 27 unidades 
federativas do 
Brasil, um estado 
que oferece um 
roteiro de viagem 
cheio de história e 
graça.

MG é o quarto 
estado com maior 
área territorial, 
o segundo em 
q u a n t i d a d e 
de habitantes 
e possui uma 
topografia bastante 
acidentada. O 
estado abriga ainda 
a nascente de alguns 
dos principais rios 
do Brasil e possui 
um clima tropical, 
que varia entre frio 
e úmido no sul a 
semiárido em sua 
porção setentrional.

Há muitas cidades lindas e que 
realmente valem a pena serem 
conhecidas, como é o caso de Ouro 
Preto, Tiradentes e Mariana, que 
acolhem turistas com uma excelente 
comida típica e paisagens incríveis. 

Começaremos nossa viagem 
pelo norte de Minas Gerais para 
conhecer a essência da vida mineira. 
Um dos lugares imperdíveis é o 
Parque Nacional da Serra do Cipó, 
que possui uma grande variedade de 
rochas-calcárias, quartzos, granitos 
e variedades de solos.

DICAS TURÍSTICAS
Dentre as principais cidades 

históricas de Minas Gerais que você 
pode visitar estão São João del Rei 
e Tiradentes. Unidas em um passeio 
ideal para as famílias, de meia hora, 

Por Helen Valero

M

Viva o povo brasileiro

Roteiro de viagem
por Minas Gerais

em uma locomotiva a vapor que 
percorre os 13 km que separam as 
duas cidades, você pode apreciar 
incríveis paisagens que será como 
uma viagem no tempo.

Em uma viagem a MG, não deve 
se perder a maravilhosa experiência 
de conhecer o coração desse 
Estado, a cidade de Ouro Preto, que 
tem entre seus atrativos turísticos 
a Igreja de São Francisco de Assis, a 
praça Tiradentes e as esculturas de 
Aleijadinho que são testemunha de 
sua antiguidade.

O ponto de partida para quem 
gosta de arte, arquitetura e história 
é Belo Horizonte, uma metrópole 
com acento caipira. Além disso, é 
conhecida como a “capital nacional 
dos botecos”, porque existem mais 
bares do que em qualquer outra 

grande cidade do Brasil.
Na pequena Tiradentes, você 

encontra a Igreja Matriz de Santo 
Antônio que está construída voltada 
para a Serra de São José, com lustres 
de prata e altar rico em ouro. A visita 
pode ficar mais interessante se o 
viajante optar por fazer o Roteiro 
Narrado noturno, que conta a 
história da igreja com jogos de luzes 
e um texto de 16 minutos, gravado 
pelo ator Paulo Goulart.

Minas Gerais tem mais opções 
turísticas do que você pode imaginar. 
Tudo isso imerso em um ambiente 
histórico e natural deslumbrantes! 
O que você está esperando para 
conhecer esse estado brasileiro? Ele 
está a sua espera de braços abertos! 
Com certeza será uma aventura 
inesquecível!
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Viva o povo brasileiro

Roteiro de viagem
por Minas Gerais

Você 
pode 

percorrer o 
sossegado distrito 
de Milho Verde e 

passear pela cachoeira 
da Conceição do Mato 

Dentro, localizada a 
167 km de Belo 

Horizonte.

O ponto alto 
do passeio em Ouro 

Preto é a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora do 

Pilar, que guarda 400 kg de 
ouro e possui seis altares 

laterais. No subsolo 
ainda pode se visitar 

o Museu de Arte 
Sacra.

O Mercado 
Central (Avenida 

Augusto de Lima), é 
perfeito para quem quer 

comprar lembrancinhas. Se a 
ideia é petiscar, ali também é o 

lugar: encontre uma cadeira 
em um dos 14 botecos do 
espaço e prove um bom 

queijo mineiro.

Outra 
beleza é a 

Basílica do Senhor 
de Bom Jesus de 

Matosinhos, composta por 
estátuas dos 12 profetas 
em pedra-sabão e seis 

capelas que ilustram os 
passos da Paixão 

de Cristo. 

Outra 
das opções 

é Brumadinho, 
cidade que abriga o 

impressionante Instituto 
Inhotim, espaço que guarda 

em seus 22 pavilhões, obras de 
artistas de mais de 30 países, 
tudo isso entrecortado por 

belos jardins planejados 
e lagos. 

Um 
passeio pela 

encantadora São 
João del Rei, bem como 

conhecer a Gruta Casa de 
Pedra, percurso que leva 
meia hora e revela lindas 

formações calcárias.

O 
giro 

por tesouros 
arquitetônicos continua 

em Mariana, próxima 
parada do roteiro. Ali, o 

melhor programa é caminhar 
pela Rua Direita, repleta de 
construções coloniais que 

serviram de residência 
para autoridades da 

época.

O casario 
histórico no centro 

de Sabará inspira artistas 
de todo tipo. O passeio por 

lá começa na Capela de Nossa 
Senhora do Ó, considerada uma 

das representações mais ricas 
do barroco mineiro.  Um dos 

locais onde se é possível 
encontrar trabalhos feitos 

por artistas locais é o 
Cooperartes.

Belo Horizonte 
é uma das capitais 

mais arborizadas do 
país, por isso é conhecida 

como a “Cidade Jardim”, por 
suas aproximadamente 560 
mil árvores. Aos 27 parques 

acrescentam-se cerca de 
500 praças e diversas 

áreas verdes.
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Tá na capa

 chegou Semana Santa! Época 
esperada tanto pelas crianças, pelos 
ovinhos de chocolate, como também 
pelas não tão crianças, por conta do 
feriado, mas.... Ao menos, dedicamos 
um pouco do nosso tempo para 
refletir ou comemorar esta data? 
Geralmente, vemos a Semana Santa 
como um tempo ideal para viajar, 
acampar ou simplesmente descansar, 
mas não é só isso, aproveitemos esses 
dias também para meditar sobre nós.

No Brasil, uma das tradições 
típicas de Semana Santa é a “Malhação 
de Judas” no Sábado de Aleluia, a 
qual representa o julgamento popular 
contra Judas Iscariotes por ter traído 
Jesus. Segundo a história, a queimação 
de Judas se relaciona à época da 
inquisição, na que substituiam com 
bonecos aos acusados de heresias 
que conseguiam fugir da condenação 
da igreja católica. Na atualidade, o 
“Judas” é representado por alguma 
figura política ou personalidade, seja 
local ou internacional, que tenha 

Semana Santa

E

Por Paola Tito

causado mal ou não seja bem aceita 
pelo povo. Feito com palha, serragem 
e retalhos de pano, o boneco é 
pendurado na noite da sexta-feira 
santa simulando o enforcamento 
do traidor e, no sábado ao meio-dia 
desce para ser julgado. Lê-se um 
testamento escrito em versos que 
conta fatos locais, sátiras e a relação 
do boneco com a personagem eleita 

pelo povo como Judas.  
Outra manifestação 

religiosa é a famosa “Procissão 
do Fogaréu” que começa na 
meia noite de todas as quartas-
feiras santas na cidade de Goiás 
desde há quase 300 anos. Este 
evento, nascido na Espanha e 
em Portugal, representava um 
rito público de condenação 
e penitencia dos pecadores, 
mas agora tornou-se uma 
festa que rememora a prisão 
de Cristo. No escuro da noite, 
o caminho dos quarentas 
farricocos é iluminado pela luz 
das tochas e acompanhado do 
som dos tambores, matracas 
e músicas sacras. Estes 
personagens encapuzados 
vestem túnicas brilhantes e 

muito coloridas, eles representam 
os soldados romanos de Caifás que 
foram enviados para prender Jesus. 
Antigamente, acreditava-se que nessa 
noite o diabo saía para aterrorizar o 
povo, especialmente as crianças que 
dormiam cedo, e as mulheres não 
tinham permissão para assistir ao 
evento nem pela janela.

Esta festa religiosa é similar a 
“Los Penitentes” de Contumazá 
em Cajamarca (Peru). Neste caso, o 
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Por Paola Tito

penitente confessa seus pecados e 
o sacerdote dá a penitência. Desde 
a meia noite de todas as quartas e 
quintas-feiras santas, os pecadores 
vestidos de branco, caminham 
descalços, com barras de metal 
amarradas aos pés, em direção ao 
cemitério para pedir desculpas a 
um ente querido durante 5 anos. 
No quinto ano, a pessoa veste-se de 
preto como símbolo de último ano de 
penitência.

No caso peruano, a Semana 
Santa tem uma maior conotação por 
ser um país muito religioso, lembre-
se que fomos conquistados pelos 
espanhóis, quem impuseram sua 
religião: a católica. Em muitas cidades 
do interior se comemora esta grande 
festividade religiosa com muita 
alegria e devoção. 

Um dos destinos mais 
concorridos é Ayacucho, conhecido 
por suas 33 igrejas, cada uma 
simboliza um ano de Jesus. Nesta 
cidade, os devotos comemoram com 
as clássicas procissões do “Señor de 
la Agonía”, da “Virgen Dolorosa” e 
de “San Juan”, é o lugar ideal para 
fazer o “Percurso das sete igrejas”. 

Esta tradição, chegada desde Itália 
e Espanha, costuma-se realizar em 
família na quinta-feira santa na que 
se visitam 7 igrejas em representação 
dos momentos da Via Crucis, que em 
latim significa “Caminho da cruz”. É 
uma forma simbólica de acompanhar 
Jesus desde a última ceia até a 
crucifixão.

Outra cidade que se enche de 
cor é Tarma. Conhecida também 
como “A Pérola dos Andes”, Tarma 
é famosa pelos belos tapetes e arcos 
feitos com flores que são apreciados 
na Praça Principal desde 1579, todas 
as Semanas Santas. À noite, os 
assistentes podem sentir o cheiro 
das flores que inunda o lugar. Os 
tapetes são feitos por camponeses 
que vêm desde suas comunidades 
para enfeitar a cidade com quase 20 
toneladas de flores.

Finalmente, os ovos de Páscoa! 
Quem não gosta de receber um 
ovinho? Que atire a primeira pedra 
quem não adora o chocolate e 
melhor ainda se estiver recheado 
com surpresas. Se bem no Peru não 
é tão comum presentear ovos de 
chocolate entre adultos, no Brasil é 

tradição entre amigos e família. O ovo 
é símbolo de nascimento, representa 
a esperança de uma nova vida para 
toda a humanidade e fertilidade. Em 
vários países do mundo, a atividade 
mais comum nesta data é a caça 
aos ovos. Estes são escondidos e as 
crianças devem encontrá-los. Se você 
for um amante do chocolate, dois 
ótimos lugares para passar a Páscoa 
são Gramado e Canela. Localizadas 
na Serra Gaúcha, ambas cidades são 
reconhecidas pelo seu chocolate. 
Com o fim de atrair mais turistas, as 
prefeituras programam atividades 
que incluem desfiles e peças teatrais; 
inclusive, as ruas são invadidas 
por lindos coelhos. Também tem 
celebrações religiosas; no caso de 
Canela, tem a peça “Paixão de Cristo”, 
o “Tenebrae” que é o Ofício de Trevas 
e a “Procissão do Encontro”. 

Então, aproveite a próxima 
Semana Santa para refletir e, 
melhor ainda, se for com um ovo de 
páscoa! Não perca a oportunidade 
de conhecer as manifestações e 
tradições religiosas que se realizam 
ao redor do mundo. Tenho certeza 
que você vai se surpreender!
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O Projeto “Páginas da minha vida” 
começou em 2013. Até essa época, o 
Centro Cultural Brasil-Peru utilizava 
livros comerciais de ensino do 
português como material didático. 
Devido a que tais materiais não 
supriam as necessidades do centro e 
dos alunos, o CCBP decidiu lançar seu 
próprio material de ensino. O novo 
material começou a ser usado em 
2014, mas até então em formato de 
apostila, especialmente preparadas 
pela equipe pedagógica do centro. 
Uma vez que foram feitas as pesquisas 

Dia 29 de março, os peruanos 
tiveram a oportunidade de escutar 
ao vivo um dos músicos brasileiros 
mais importantes da atualidade. 
Você conhece Ivan Lins?

Aqui estão algumas informações 
interessantes sobre ele:
• Não é só músico, também é 

compositor.
• Recebeu muita influência de 

diferentes gêneros musicais 
como o jazz, a bossa nova e o 
soul.

• Seu instrumento principal é o 
piano (toca -o desde os 18 anos).

• Estudou engenharia química no 
fim dos anos sessenta.

• Seu primeiro êxito como 
compositor foi “Madalena”, na 
incrível voz de Elis Regina.

• A partir dos anos 80, seu trabalho 

Livro: Páginas da minha vida

IVAN LINS

Suas músicas mais populares, segundo Youtube e Spotify são: 

sobre o desempenho deste material 
na prática, em 2015 se decidiu lançar 
uma primeira versão do livro, de forma 
independente. Na atualidade, o livro 
“Páginas da minha vida” apresenta 
sua versão comercial, publicado pela 
editora Cantera. Apesar de ter sido 
publicado somente o primeiro volume 
da Série Pindorama, os seguintes 
volumes já estão sendo produzidos e a 
ideia é que em 2017 o CCBB conte com 
a publicação dos níveis intermediários 
I e II. Um grande passo para o CCBP e 
para a o ensino de PLE no Peru.

começa a transcender de maneira internacional, sobretudo 
nos Estados Unidos, onde alguns artistas reconhecidos 
fizeram novas versões da sua música, como Barbra 
Streisand, Ella Fitzgerald y Quincy Jones, só por 
mencionar alguns nomes.

• Sua composição mais conhecida internacionalmente 
é Love Dance (Lembrança), música versionada por 
muitos cantores, sobretudo cantores de jazz.

É ganhador de 4 prêmios Grammy: um pelo “Álbum 
do ano” (2005) e outros três pelo “Melhor álbum de 
Música Popular Brasileira” (com os discos Cantando 
Histórias, em 2005, Ivan Lins & The Metropole Orchestra, 
em 2009 e América Brasil, em 2015), além de ter várias 
composições e letras ganhadoras deste prêmio, como 
“Velas” (gravada por  Quincy Jones, em 1982) e 
“She Walks This Earth” (na voz de Sting, em 
2004).  Em 2011 foi escolhido por um júri da 
FIFA para se apresentar durante o evento do 
sorteio das chaves para a Copa do Mundo de 
2014, evento este que foi transmitido para 
todo o mundo. Em 2013 recebeu a medalha na 
classe cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural.

O “Concurso Cover Ivan Lins-CCBP” foi 
uma excelente oportunidade lançada pelo CCBP 
em colaboração com a produtora “Sonidos del 
Mundo”, representada por Mabela Martínez, 
que premiou ingressos aos vencedores para 
irem ao show de Ivan Lins e conhecê-lo em 
pessoa! O concurso tinha como requisito que 
os participantes gravassem um vídeo de no 
máximo um minuto cantando à capela ou com 
acompanhamento instrumental alguma música 
do cantor e compositor brasileiro e enviá-lo 
à página do Centro Cultural Brasil Perú. Fácil, 
né? O centro recebeu inúmeros vídeos, mas 
foram três os sortudos ganhadores: Fernanda 
Villalobos Poggi, Raquel Pizán Vega e Marcus 
Mancilla Herrera. Parabéns! 
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Abril foi um mês muito legal para 
o CCBP e a comunidade brasileira 
residente em Lima, porque no dia 
7 do abril duas lendas da música 
brasileira se apresentaram num show 
único e inigualável: Caetano Veloso 
e Gilberto Gil juntos no mesmo 
cenário, uma experiência imperdível. 
Com certeza você já ouviu falar deles, 
mas aqui estão algumas informações 
importantes:

CAETANO VELOSO
• Considerado um dos grandes 

cantores e compositores 
brasileiros, é músico, produtor, 
arranjador e escritor brasileiro, 
além de cineasta, poeta e 
ativista.

• Aos nove anos aprendeu a tocar 
violão e compôs sua primeira 
canção: “Um baião”.

• Estudou Filosofia na Universi-
dade Federal da Bahia.

• Ele e sua irmã, Maria Bethânia, 
começaram suas carreiras ar-
tísticas ainda muito jovens, 
cantando primeiramente em 
bares

• Após ganhar alguns prêmios, 
conseguiu gravar seu primeiro 
á l b u m (Domingo) 
junto a Gal Costa.

• Caetano foi um dos 
fundadores d o 

Dois amigos, um século de música
Tropicalismo, junto a Gilberto Gil.

• Devido ao endurecimento do 
regime militar no Brasil, compôs 
“É proibido proibir”, e após ser 
preso pela ditadura, decidiu 
exilar-se em Londres, Madrid e 
Tel Aviv.

• Já de volta ao Brasil, formou um 
grupo com Maria Bethânia, Gal 
Costa e Gilberto Gil, e fizeram 
uma turnê sob o nome dos 
“Doces bárbaros”.

• “Outras palavras”, seu disco que 
viu a luz em 1981 foi seu primeiro 
grande êxito, e lhe permitiu 
estender sua fama por todo o 
mundo.

• Ganhador de cinco prêmios 
Grammy, recebeu uma home-
nagem como “O personagem 
do ano” durante a cerimônia do 
2012.

 GILBERTO GIL
• Cantor, músico e compositor, 

Gil tem influências de diversos 
gêneros como o reggae, o rock 
e diferentes elementos da MPB.

• “Louvação” foi seu primeiro LP, 
lançado em 1967 e já trazia no 
nome um estilo único que 
caracteriza o cantor.

• Junto a Caetano 

Veloso, Gilberto Gil também foi 
preso pela ditadura militar por 
uns meses,  e depois exilado. 

• A partir de 1978, começa a 
realizar turnês pela Europa, 
turnês que se repetiam quase 
todos os anos.

• Eleito como presidente da 
“Fundação Gregório de Matos” 
em 1978 (um tipo de secretaria 
municipal de cultura em 
Salvador), se retirou para formar 
parte do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro por 
quase cinco anos, seguido pelo 
Partido Verde.

• Foi nomeado Ministro da Cultura 
do Brasil pelo ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, durante os 
anos 2003 e 2008.

• Ganhador de nove Grammys, 
tem quase sessenta discos e 
milhões de copias vendidas.

Uma grande amizade…
Caetano e Gilberto se conheceram 
na Universidade Federal da Bahia, 
em 1063, uma parceria frutífera 
que procurou desde o início a 
exportação da arte brasileira. É assim 

como se fundou o Tropicalismo, 
movimento cultural que nasceu 
no final dos anos 60 e propôs 

voltar a processar todo tipo 
de informações trazidas 

do estrangeiro para 
assim, criar uma arte 
original e brasileira.
Definitivamente, estes 
dois persona-gens são 
mais que uma voz 
muito legal, né?
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Diferentemente do Peru, onde para ter um título 
ao final da graduação você tem que escrever 
uma monografia, no Brasil é necessário, além 
da monografia, ter um número grande de horas 
de práticas professionais.
Um estudante brasileiro, Maicon Rodrigues, 
decidiu fazer seu estágio no Peru, onde? No 
CCBP.
Como é que ele terminou aqui, fazendo seu 
estágio no nosso país? Simples, ele tinha 
conhecidos que ensinavam a língua portuguesa 
no Peru, teve interesse e contatou o Centro em 
setembro do ano passado (temos que lembrar 
que, ao contrário da língua espanhola, que conta 
com programas de espanhol para estrangeiros, 
no Brasil estes tipos de programas de português 
para estrangeiros ainda são recentes).
Maicon chegou ao Peru em janeiro deste ano 
e teve um estágio de 200 horas no Centro, 
em que participou junto com professores na 
planificação dos cursos e pôde observar como 
estes planos foram postos à prova nas aulas.
Ele já se encontra de volta em sua terra natal, e 
esperamos que sua experiência tenha sido de 
muita ajuda em seus estudos. Boa sorte Maicon! 
Não deixe de ler a sessão Diário de Bordo, em 
que ele contará em primeiríssima mão essa 
enriquecedora experiência.

As férias já terminaram, mas 
o verão ainda não, e que 
melhor maneira de celebrar 
a abertura dos cursos 
regulares que com um 
pouco do calor e alegria do 
povo brasileiro! Na segunda 
22, terça 23 e sábado 27 de 
fevereiro a gente começou 
as aulas regulares com uma 
surpresinha preparada 
pelo pessoal do CCBP: 
eles trouxeram o Carnaval 
do Brasil a Lima. Música, 
dança, máscaras, perucas 
e sucos de camu-camu e 
abacaxi amenizaram os 
primeros dias de aula dos 
estudantes e professores 
do centro.

ESTÁGIO DE MAICON RODRIGUES

ABERTURA DO CURSO REGULAR



15Antenado

O que rola no CCBP

Como todos os semestres, o CCBP oferece diferentes oficinas para praticar a língua portuguesa e conhecer um pouco mais 
sobre a cultura brasileira. Você gostaria de participar de alguma delas? É muito fácil! Você só precisa doar 2 cadernos na 
recepção do centro para cada oficina em que se inscrever. Lembre-se que as vagas são limitadas!

Já aconteceu com você de ir a uma festa e começar a soar um 
samba, e você não conseguir sambar? Deixe isso no passado e 
comece a aprender esta e outras danças brasileiras!
A oficina se encontra a cargo do prof. Ademir Cunha dos 
Santos, todas as sextas- feiras, de 7h45  a 8h45.

Você tem problemas com a conjugação dos verbos? 
Ou com a pronúncia ou a estrutura gramatical do 
português? Então esta oficina pode ser de muita ajuda.
A oficina se encontra a cargo da prof. Maria Luiza 
Derteano, com diferentes horários a escolher: segundas 
e quartas de 5h a 6h30 ou de 7h a 8h30., terças e quintas 
de 5h. a 6h30 ou de 7h. a 8h30 ou sábados de 9h. a 12h15.

Com certeza já aconteceu com você de estar falando ou 
escrevendo em português, mas utilizando palavras ou 
expressões do espanhol. Então chegou a hora de deixar seu 
“portunhol” para trás e começar a reconhecer as diferenças 
entre ambas línguas irmãs.
A oficina se encontra a cargo da prof. Simone do Carmo e o 
horário é segundas e quartas, de 9h15  a 10h45.
*É recomendável possuir um nível intermediário ou avançado 
do português para esta oficina

OFICINAS

BAILANDO BRASIL

MATA TU PORTUÑOL

GRAMÁTICA BÁSICA DO PORTUGUÊS

Se você é uma pessoa que gosta de ler notícias, estar 
sempre atualizado, participar em debates ou trocar 
ideias sobre algum tema atual ou controvertido, esta 
oficina está a sua espera. A oficina se encontra a cargo 
da prof. Silvana Sanguinetti e o horário é segundas e 
quartas, de 11:00 h. a 12h30.

BRINCANDO COM A PALAVRA

Pratique a redação e elaboração de cinco gêneros 
textuais diferentes, sobre temas como filmes, música e 
redes sociais, só para mencionar alguns.
A oficina se encontra a cargo do prof. Lev Vidal e o 
horário é segundas e quartas de 5 h. a 6h30.

Resolva todas as dúvidas 
que você tiver sobre a 
pronúncia de letras e 
palavras, onde colocar 
os acentos e como é a 
ortografia do português em 
geral.  A oficina se encontra 
a cargo da prof. Silvana 
Sanguinetti e o horário é 
segundas e quartas, de 9h15  
a 10h45.

Você gosta de escrever e 
de ler contos e relatos? Se 
a resposta é “sim”, o que 
você está esperando para 
praticar sua escrita em 
português, além de deixar 
voar sua imaginação? 
A oficina se encontra 
a cargo da prof. Luiza 
Castro e o horário é 
segundas e quartas, de 
5h. a 6h30.

Todos nós já assistimos ou conhecemos pelo menos 
uma novela brasileira: Gabriela, Terra Nostra, Isaura, 
O clone…, mas você conhece qual é a relação destas 
novelas e seriados com a cultura e história do Brasil? 
Venha responder essa pergunta e praticar sua habilidade 
oral. A oficina se encontra a cargo dos prof. Simone 
Mitma e Ademir Cunha, e o horário é terças e quintas 
de 3 h. a 4h30.

5K: DA PALAVRA AO PAPEL

DESENREDANDO  O 
PORTUGUÊS CONTE OUTRA VEZ

CENAS DO PRÓXIMO CAPÍTULO
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No início do ano, aconteceu o 31° Festival Internacional Suzuki em Lima, evento 
organizado pela Asociación Suzuki del Perú na Pontifícia Universidade Catolica do Peru. 
Foram 20 dias de música que uniram professores, alunos  e famílias que compartilharam 

música, experiências e um clima de grande alegria. Vários dos professores que 
participaram do Festival eram brasileiros e tivemos a oportunidade de entrevistar a 

Fabio dos Santos, Diretor Presidente da Associação Musical Suzuki de São Paulo.

         que é o Método 
Suzuki, quais são as 
características deste 
método?
Fábio.- O Método 
Suzuki – também 
conhecido como 
“Método da Educa-
ção do Talento”, 
ou “Método da 
Língua Mãe”, é uma 
metodologia desen-
volvida pelo Dr. 
Shinichi Suzuki após 
a II Guerra Mundial. 
O Dr. Suzuki fundou 
os alicerces de seu 
método espelhando 
o aprendizado da 
língua materna de 
bebês e crianças em 
seus primeiros anos 
de vida. O Dr. Suzuki 
aplicou os princípios do ensino da 
língua materna para o aprendizado 
de um instrumento – o violino, que 
era o seu instrumento. Incluiu os 
pais no processo de aprendizado; 
acrescentou um momento de 
aprendizado em grupo, além da 
aula individual; iniciou o ensino de 
música a partir da produção do som 
no instrumento e não da leitura e da 
escrita como ainda era feito naquele 
momento. O Dr. Suzuki também 
se deu conta de que o ambiente 
necessário para o aprendizado de 
um instrumento é também um 
ambiente propício para cultivar 
caráter e virtudes. O contato 
com a música e as artes cultiva 
sensibilidade. Assim, apoiado na 

ideia de que o aprendizado da arte 
é uma experiência transformadora 
do espírito, o Dr. Suzuki pensou que 
o ensino da música pode ser uma 
forma de transformação social. 

Como diretor presidente da 
Associação Musical Suzuki de São 
Paulo como vê o método no Brasil? 
O Método Suzuki tem crescido 
muito nos últimos anos, professores 
e alunos Suzuki já enfrentaram 
muito pré-conceito, principalmente 
por falta de informação. Entretanto, 
os resultados de um trabalho 
consistente realizado com o Método 
Suzuki podem ser observados em 
praticamente qualquer continente 
do mundo. 

Você é violinista há quanto tempo, 
desde o início da sua carreira 
o instrumento escolhido foi o 
violino?  Como se interessou pelo 
método?
Eu nasci e cresci dentro do Método 
Suzuki. Minha iniciação no violino 
aconteceu quando tinha 9 anos 
– mas já convivia com o violino 
desde que me lembro por gente. 
Minha mãe é violinista e professora 
Suzuki, e meu pai é pianista 
e professor da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Sempre tive a música, o ensino e 
o aprendizado de música presente 
em minha vida. Hoje já completo 
27 anos de carreira como violinista.

Festival Internacional Suzuki em Lima

O

Antenado

Entrevistas realizadas por Solange López
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Para você existe uma idade ideal para aprender a 
tocar um instrumento?
É importante distinguir entre o aprendizado de 
música e o aprendizado de um instrumento. O 
aprendizado de música começa com o contato com a 
música, e pode ser feito desde antes do bebê nascer. 
As crianças absorvem o que está no seu ambiente. Se 
queremos que um bebê aprenda música, é necessário 
de ter música em seu entorno! Similarmente, se 
queremos que ela toque um instrumento, devemos 
colocar o instrumento no seu entorno – da mesma 
forma que colocamos as letras do alfabeto, as cores, 
os objetos geométricos, etc.

No Brasil o método Suzuki está há quantos anos e 
qual é sua presença? 
O Método Suzuki chegou ao Brasil nas década de 
1980 pela Irmã Maria Wilfred da ordem Schoenstatt. 
Ela implementou um primeiro núcleo de professores 
Suzuki em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Hoje 
temos novas levas de professores capacitando-se. Há 
escolas compostas exclusivamente por professores 
capacitados nas cidades de Porto Alegre, Campinas, 
São Paulo, Brasília e Recife.

O Festival Suzuki recebeu vários professores 
brasileiros aqui em Lima, pode nos contar um pouco? 
O “Festival Internacional Suzuki del Perú” já é, há 
muitos anos, um dos maiores eventos Suzuki na 
América Latina. O Perú é mais ou menos o centro 
geográfico da América Latina e a Asociación Suzuki 
del Perú é a instituição Suzuki mais antiga da Américas 

do Sul. Por conta dessa história, esse festival congrega 
muitos professores de vários países latino-americanos. O 
festival em si funciona em duas vertentes. A primeira é de 
formação de professores, a segunda vertente são as aulas 
oferecidas para crianças que estudam com professores 
Suzuki. 

Como foi o Festival? Os professores que participaram do 
Festival eram de diferentes nacionalidades e músicos de 
diferentes instrumentos musicais?
Como todos os anos, o festival foi excelente. A “Asociación 
Suzuki del Perú” já está na 31ª edição do festival, e conta 
com muita experiência em sua organização. Houveram 
professores da Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, 
México, Costa Rica, Paraguay, Chile, e claro, de várias 
regiões no Peru. Os professores vieram em busca de cursos 
em violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversal,  
piano e violão. 

Quais são as recomendações que você daria para uma 
pessoa que ainda não teve a oportunidade ou interesse 
de aprender a tocar um instrumento? ( como escolher o 
instrumento, o método)
Nunca é tarde para começar! Aprender um instrumento 
é muito prazeroso se for feito com boa orientação e com 
tempo em casa para dedicar a ele. Muita gente tem o 
desejo de tocar um instrumento, mas pouco tempo para 
dedicar ao estudo e logo desiste sob a desculpa de que não 
tem talento para tocar! 
Fabio dos Santos
Associação Musical Suzuki de São Paulo
http:/www.associacaomusicalsuzuki.com.br

Entrevis-

Entrevistamos também a Renata de Lemos Miranda Jordão, 
professora de violino e que além de participar do Festival teve a 
oportunidade de ministrar uma MasterClass  num lar de crianças 

em San Juan de Miraflores. 

ocê é violinista há quanto tempo, desde o início da 
sua carreira o instrumento escolhido foi o violino?  
Como se interessou pelo método?
Eu comecei a estudar violino relativamente 
tarde, aos 20 anos, justamente ao ingressar na 
Universidade- curso de Regência de Orquestra, 
sendo que antes havia passado pelo curso técnico 
de piano. Confesso que me enamorei do violino 
desde o primeiro dia, e desde então foi uma história 
cheia de rupturas e recomeços dentro dos estudos, 
por motivos de trabalho, estudo, viagem, porém 
sempre presente esteve, a grande vontade de me 
desenvolver e me dedicar a ensinar. Por sorte, 
há alguns anos, posso fazê-lo com estabilidade e 
constância além de também lecionar! Meu profundo 

interesse nasceu ao ler o livro: “Educando com Amor”( 
“Nurtured by love”) de Shinishi Suzuki, quando havia 
apenas começado a dar clases de violino a crianças da 
Comunidade da Mangueira ( Rio de Janeiro). A filosofía 
de Suzuki me deu as ferramentas necessárias para 
realizar esse trabalho com muito amor e acreditando 
na capacidade de cada criança. Foi um trabalho super 
gratificante e inesquecível tanto para mim quanto para 
as crianças. Também trabalhei em alguns outros projetos 
musicais dentro de outras comunidades e a resposta 
sempre foi incrivelmente positiva! Desde então, o que 
considero recentemente, venho recebendo a formação 
e capacitação Suzuki para poder trabalhar neste âmbito 
de uma forma cada vez mais profunda e responsável. 
Não conheço outro método de ensino de instrumento 
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que tenha essa filosofia e preocupação em formar 
bons indivíduos, de coração nobre e responsável, 
preocupação anterior ao desenvolvimento como 
músico em si mesmo! 

Como foi o Festival?
Foi excepcional, experiência única e para que um 
professor que ainda não participou, entenda, é 
necessário vir e viver a experiência! São muitos 
dias de pura absorção, totalmente submersos 
em música e conhecimento. Horário integral de 
aprendizagem e vivendo em música toda essa 
alegria compartilhada com grande sabedoria por 
parte de nossos maestros! Além disso durante 
o Festival temos o prazer de receber crianças 
peruanas e também de outros países que vêm 
aprender e participar, confraternizar e tocar em 
concertos oferecidos ao final de cada jornada! 
É incrível ver o comprometimento e a felicidade 
dessas crianças ao tocarem juntas sem contar a 
emoção de chegar ao local e vê-los estudando, e 
se divertindo. Se escuta música desde a manhã 
até o final da tarde! Pelos corredores e salas! Linda 
atmosfera!

Nessa ocasião tive a imensa alegria de poder dar 
aulas para crianças vindas de um Lar de Meninos 

chamado “Hogar de Niños de Santa Maria”, situado 
em San Juan de Miraflores. Depois deste contato 
tão emocionante tive enorme vontade de ministrar 
um dia de Masterclass de maneira voluntária, para 
essas crianças porém deslocando-me até San Juan 
mesmo. Falei com a então diretora da Associação 
Suzuki do Perú, Annika Petroski, e que também é 
responsável por um programa de formação musical 
neste Lar de Meninos. A minha ideia a deixou muito 
animada e finalmente agendamos a minha visita 
com Masterclass. Tivemos alguns convidados e 
foi muito interessante poder trabalhar com esses 
meninos pois tem profundo interesse em estudar! A 
minha volta ao “Hogar” foi prometida e está sendo 
esperada com grande ansiedade tanto da parte deles 
como da minha! Tenho interesse de fazer destas 
aulas uma constante a cada ano. Para isso estamos 
em conjunto procurando recursos para que isso 
seja possível e espero poder contar com ajuda de 
pessoas e/ou instituições organizações que tenham 
interesse em difundir cultura levando a lugares 
sem recursos a espensão de oportunidades, além 
de ser de extrema importância esse intercâmbio 
Brasil-Peru. Ensinar a essas crianças é sem dúvida 
um movimento gratificante pois em apenas duas 
semanas já foram colhidos frutos do trabalho! 
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Antenado

    arte unindo povos. Com este 
objetivo, aconteceu entre os dias 
04 e 06 de março o IX Encontro 
Internacional de Folclore Mi Peru, 
na cidade de Lima. Na ocasião, 
delegações de vários países 
estiveram presentes, entre elas o 
Brasil.

Representando as terras 
tupiniquins, o Centro de Tradições 
Gaúchas Os Desgarrados, da 
cidade de Guaporé, Rio Grande do 
Sul, apresentou o folclore gaúcho.

Sapateados e sarandeios 
foram os pontos altos deste 
vasto universo gaúcho. O CCBP 
foi palco na noite de 05 de março 
da apresentação do grupo, 
mostrando algumas danças típicas 
da região sul como o maçanico, 
tatu com volta no meio, além 
de poesia, mostra literária e um 
bom chimarrão. Foi um momento 
ímpar, em que todos os presentes 
foram agraciados com a beleza 
da cultura e se integraram com a 
música e a dança do Rio Grande 
do Sul, tchê!

Folclore brasileiro no 
CCBP

A Por Ademir Cunha
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BOLSA, BOLSO OU SACOLA?

Quando usar cada um? 
Expressam a mesma ideia? 

Ontem ganhei de 
presente uma bolsa 

vermelha muito chique. 
Gostei dela porque 

tinha um bolso interior 
onde posso colocar meu 
celular. Ainda por cima, 
o presente veio numa 
sacola muito bonita. 

Por  Óscar Meléndez

Fica a dica!

Fica a dica!
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Como me dei 
bem no Peru e 

no CCBP

Bravo!

Olá caros leitores, 

 Venho compartilhar com vocês um pouco da minha emoção 
de viajar  para cidade de Lima, no Peru, e também dizer sobre 
minha experiência como estagiário no  Centro Cultural Brasil-

Peru (CCBP).
Meu nome é Maicon Rodrigues, tenho 31 anos, sou brasileiro 
e moro na cidade de Jaboticabal, no interior do estado de São 
Paulo, sou estudante de Letras-Português/Inglês na Faculdade 

de Educação São Luís.
Minha viagem a Lima foi mais que especial, foi fantástica! Tive a 
oportunidade de conhecer lugares maravilhosos, de provar uma 

culinária deliciosa, interagir com novos amigos, aprender um 
pouco da língua local (o espanhol).

Lima me encantou com seu centro histórico, as praças onde 
estão as memórias de sua história, museus, a casa de Literatura 

e as curiosidades do Museu da Santa Inquisição. 
   Conheci uma parte da selva, as belas cachoeiras 

de Tingo Maria e a Divina Lagoa dos Milagres, aproveitei 
também para mergulhar nas águas sulfurosas que ali existem. 
Em Huancayo, pela primeira vez, tive a sensação de estar nas 

alturas, caminhei entre as montanhas e senti minha respiração 
cada vez mais ofegante e uma brisa do vento gelado em meu 

rosto. Passei por Huacho, exuberante, tranquila e muito bonita, 
infelizmente fiquei poucos dias, mais adorei.

  Minha primeira experiência como 
estagiário foi fantástica, especialmente por dois 

motivos: o primeiro por ter feito um estágio fora do 
meu país e o segundo pela honra de ter formado 

parte do CCBP (Centro Cultural Brasil-Peru), 
Embaixada do Brasil em Lima.
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Bravo!

Por Renzo Pipoli 
Trabalho final da oficina “Mata tu portuñol”, ministrada pela professora  Simone do Carmo – CCBP 

sta é a história de Quinto Quiñones, 
um peruano que pensava falar 
português até o dia que viajou ao 
Brasil, para ser mais específico, a São 
Paulo, para fazer uma entrevista de 
trabalho.
Eu vou contar algumas aventuras 
que meu amigo passou, algumas 
delas bem esquisitas.
Pela manhã, Quinto saiu do hotel 
vestido com terno e gravata, como 
ele não se vestia há muito tempo, 
mas ele achou que seu paletó estava 
muito apertado. No caminho ele viu 
uma alfaiataria e parou.
Este era o momento para utilizar 
o seu português, pensou. O 
português dele era um assassinato à 
língua portuguesa. Era um espanhol 
cantado onde todas as palavras 
terminavam em “inho“ e cada frase 
finalizava com “tá“.
Ele entrou e disse: “Bom dia, 
amiguinho!” 
Ninguém respondeu. Ninguém 
estava no balcão.
-“Amiguinho? Tá?” -  insisitiu.
Quinto precisava de ajuda para 
deixar seu paletó um pouco mais 
largo. Como em espanhol ele diria 
fazer o “saco más ancho“ então 
ele pensou que em português seria 
quase a mesma coisa.
O alfaiate, que era um homem sério 
com pouca paciência, saiu e disse: 
“Sim. Pois não?“
-“Eu quero que você encha meu 
saco” - disse Quinto.
O alfaiate olhou muito sério para ele.
-“Você não enche sacos?” -  
perguntou Quinto.
“Fora! - respondeu o alfaiate. “Vá 
embora!” - ele disse apontado para 
a rua e com um olhar nada amigável.
Quinto decidiu sair muito rápido. 

Ele não compreendeu o problema. 
Ele não sabia que no Brasil, um 
‘saco´ não é um paletó. No Brasil 
a frase ´encher o saco´ tem um 
significado muito diferente. Além de 
seu significado literal, na linguagem 
popular quer dizer incomodar muito.
Quinto ficou muito mal depois da sua 
primeira experiência com a língua 
portuguesa no Brasil. Ele pensou 
que esqueceria o problema com uma 
cerveja. Ainda tinha tempo antes da 
entrevista. Uma cerveja também o 
ajudaria a acalmar os nervos, pensou. 
Caminhou por duas quadras e parou 
num bar. Entrou e perguntou ao 
garçom.
-“Bom dia meu querido amiguinho! 
Eu quero tomar alguinho do Brasil, 
o mais grande do mundo, como uma 
cervejinha heladinha. Tá?” - disse.
O homem virou, olhou-o dos pés à 
cabeça, e perguntou: “Você não quer 
provar uma pinga brasileira?”
Quinto saiu muito rápido, quase 
correndo, do bar. 

Ele não sabia que “pinga“ no Brasil 
é uma bebida muito popular e 
pensava que era a mesma coisa que 
no Peru. Também não sabia que os 
brasileiros não gostam de escutar “o 
mais grande do mundo“ porque está 
errado dizer “o mais grande“ em vez 
de “o maior“.
Quinto pensava agora que no Brasil 
as pessoas não gostavam muito de 
rir, mas a sua próxima experiência 
demonstrou que no Brasil as pessoas 
podem rir, e muito.
Quinto atravessou a rua, entrou 
numa loja e pegou uma cerveja do 
refrigerador, sem perguntar nada a 
ninguém. 
Ele somente disse: “Quero pagar a 
cervejinha” 

  
Os três trabalhadores no balcão ao 
escutarem seu sotaque perguntaram 
de onde ele era. Quinto disse com 
muito orgulho que ele era do Peru.
Eles perguntaram se ele gostava de 

Quinto Quiñones: 
Um peruano falando um ótimo 

portunhol no Brasil

E
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Peru. Quinto respondeu que sim, 
que muito, disse que ele gostava 
muito e amava muito o Peru. Os 
três trabalhadores começaram a rir 
muito e ficaram rindo até depois que 
Quinto saiu.
Quinto ficou com muita raiva e 
também muito confuso. Quinto não 
sabia que no Brasil a palavra ´Peru´ 
tem outros dois significados. Um é o 
“pavo”, a ave, e o outro é um apelido 
do orgão reprodutor masculino.
Meia hora mais tarde ele chegou 
ao edifício da empresa onde queria 
trabalhar. Pegou o elevador até 
o andar do escritório. Falou com 
a recepcionista, com seu melhor 
sorriso e muita alegria.
-“Bom dia senhorinha!” - ele disse. 
Quinto olhou fixamente seus olhos 
cor de mel.
-“Qual é o seu nome?” - perguntou 
ela, tembém sorrindo.
-“Quinto Quiñones,“ ele disse.    
-“Como se escreve?” - perguntou ela.
“Você vai ter que escrever meu nome 
com ´cu´. 
A recepcionista arregalou os olhos e 
ficou muito séria. 
Quinto não sabia que a letra em 
português se chama “que”, não “cu” 
como em espanhol. A palavra “cu” 
em português é um sinônimo da 
palavra ânus. Ele não compreendeu 
porque a recepcionista o olhou 
duma maneira muito estranha, séria, 
até furiosa.
-“O senhor Gonzalo de Moraes o 
espera no escritório. Pode entrar” - 
ela disse secamente.

-“Eu vou” - respondeu Quinto 
enquanto olhava o seu paletó muito 
apertado para ele. Pensou um 
momento e decidiu que o melhor 
seria deixar seu paletó fora, com a 
recepcionista dos olhos cor de mel.
     
-“Você pode pegar meu saco?” - 
perguntou Quinto enquanto tentava 
abrir o paletó com as duas mão para 
tirá-lo, num gesto que alarmou muito 
a recepcionista.
A mulher olhou ainda mais friamente. 
Não disse nada. Somente apontou 
para o escritório do senhor Moraes 
movendo o dedo índice.
“Os brasileiros são frios como 
noruegueses” - pensou Quinto. 
Entrou confuso.
-“Bom dia senhor Moraes. Eu sou 
Quinto Quiñones. Estou aqui para a 
entrevistinha para um trabalhinho 
no Brasil. Tá?” disse.
-“Bom dia senhor Quiñones!” - disse 
o senhor Moraes convidando Quinto 
a sentar-se e rápido fez a sua primeira 
pergunta.
-“Você conhece o Brasil bem? 
Conhece a sua geografia? O que é 
que você mais gosta do Brasil?” - 
perguntou.
Quinto lembrou-se de uma onda 
gigantesca do rio Amazonas que 
uma vez viu num documentário na 
televisão. Este era o momento para 
impressionar, pensou.
-“Sim. Eu gosto muito das pererecas 
do Brasil!” - disse Quinto.
-“Hein?“ disse o senhor Moraes.
-“São as mais grandes do mundo!” - 

acrescentou Quinto.
O senhor Moraes arregalou os olhos 
e levou a mão até a boca.
-“As ondas grandes no rio Amazonas” 
- Quinto disse sem compreender a 
surpresa na cara do senhor Moraes. 
-“A Pororoca, a pororoca!” - disse 
o senhor Moraes recuperando a 
seriedade. 
-“Isso, isso” - disse Quinto dando 
outra vez um grande sorriso.
     
O senhor Moraes olhou Quinto e 
para o seu sorriso e o seu paletó 
apertado. Ele não disse a Quinto que 
a “perereca” no Brasil é um apelido 
do orgão reprodutor femenino.
Após alguns segundos de silêncio, o 
senhor Moraes olhou o seu relógio 
e disse a Quinto que acabava de 
lembrar de um trabalho que tinha 
que fazer e que o chamaria nos 
próximos dias.
Na saída Quinto quis fazer 
um comentário agradável à 
recepcionista. Ele quis dizer a ela que 
era bonita e que ou fazia lembrar das 
atrizes de “telenovelas” brasileiras 
que via em Lima ou de uma garota 
das propagandas de televisão. 
Ele se lembrou da canção Garota 
de Ipanema e pensou que a palavra 
garota podia ser apropriada.
-“Você tem a beleza de uma 
garotinha de programa” - ele disse.
Ela o olhou outra vez muito irritada e 
apontou para a porta de saída.
O senhor Moraes nunca mais ligou. 
Quinto viajou ao Peru e nunca mais 
voltou ao Brasil. Também nunca 

soube que no Brasil 
uma ´garota de 
programa´ é uma 
trabalhadora sexual.
Se Quinto tivesse 
feito a oficina Mata tu 
portuñol do Centro 
Cultural Brasil-Peru 
em Lima, com a 
professora Simone 
do Carmo, a sua 
história no Brasil 
poderia ter sido outra 
muito diferente. 
Talvez até com um 
final feliz.


