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'
o dia 21 deINf agosto, o Mu

seu de Arte do Rio 
Grande do Sul vai
receber a exposição 
A Carta de Caminha, 
segmento que fez par
te da Bienal Brasil + 
500 Anos, exibida em 
São Paulo e no Rio.
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Além da célebre carta (fo
to à esquerda), considerada a 
certidão de nascimento do Brasil, 
a mostra traz obras de artistas portugue
ses e brasileiros que fizeram uma releitura do 
documento. Dois gaúchos criaram em cima desse tema: Glau
co Rodrigues e Karin Lambrecht (reprodução abaixo). En
tre os artistas brasileiros, estão Luiz Zerbini (reprodução aci
ma), EmanuelI Nassar, Siron Franco e Flávio Emanuel. 
Dos portugueses, há obras de Ana Vidigal, João Vieira, Cos
ta Pinheiro e Noronha da Costa, entre outros. A exposição 
poderá ser vista até 22 de setembro.

Antes, o Maigs inaugura um projeto bem bacana: um espaço 
de divulgação do seu acervo e atividades no Shopping Center 
Iguatemi. Com a chamada Dessa Vez É o Museu que Vem até 
você, o museu organizará no shopping cinco pequenas exposi
ções de obras importantes de sua coleção até o final do ano. Na 
primeira delas, que vai se realizar de 17 a 28 de julho, o público 
poderá apreciar uma escultura de Vasco Prado e três óleos so
bre tela de renomados artistas: os brasileiros Pedro Weingãrt- 
ner e Di Cavalcanti e o expressionista francês Lucien Simon.

'ÚLTIMA TERRA" - KARIN LAMBRECHT, DIVULGAÇÀO/ZH
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O nascimento do Brasil
O Margs (Praça da Alfândega, s/n9) abre, dia 21 de 

agosto, a exposição “A Carta de Caminha”. Além da car
ta original, considerada a certidão de nascimento do 
Brasil, a mostra reúne obras de portugueses e brasilei
ros, como Luiz Zerbini, Glauco Rodrigues e Paulo Pasta.

Obra de Karin Lambrecht que integra a nova mostra gaúcha
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21 ♦ agosto ♦ 2001AgOStO quente
no Estado

Carta de Caminha
REPRODUÇÀO/ZH

A exposição 
com a carta 
de Pero Vaz 
de Caminha 
é o auge do 

banquete 
cultural do 
mês, que 

inclui ainda o í 
balé Kirov mm# ,

Segundo Caderno

A certidão de nascimento brasileira 
será recebida pelo Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli. A exposi
ção A Carta de Caminha, que fez parte 
da mostra Brasil + 500 Anos, exibida 
em São Paulo e no Rio, traz a célebre 
carta ao Estado e também obras de ar
tistas portugueses e brasileiros que fize
ram uma releitura do documento. Dois 
gaúchos criaram em cima desse tema: 
Glauco Rodrigues e Karin Lambrecht.

♦ ONDE: Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli (Pça. da Alfândega,
s/n°)
♦ QUANDO: 21 de agosto até 22 de 
setembro
♦ QUANTO: entrada franca
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Certidão do nascimento de um país
Próxima exposição do Margs, a partir do dia 21, tem como destaque carta de Pero Vaz de Caminha

certidão de nascimento do Brasil, assinada do Monte Pascal, a Carta divulgação/cp 22 graus. No próximo dia 17 de
agosto, o documento mais im
portante da exposição será re- ^ 
cepcionado por uma autoridade 
do governo do Estado, e seguirá 
até o Margs em carro oficial, es
coltado por batedores.

Em trechos do texto escrito 
pelo curador da mostra Paulo 
Roberto Pereira (da Universida
de Federal Fluminense, do Rio 
de Janeiro), “Provavelmente, 
país nenhum do mundo possui 
uma certidão de descobrimento 
que contém dia, mês, ano e até 
as horas em que a região foi 

Alingua-i . t——avistada (...) e dela se tomou
gem utilizada 0bra de Flavio Emanuel inspirada na carta p0sse peia primeia vez".
por Pero Vaz de Caminha reflete o es- Um total de 22 artistas produziram peças em 
pírito da Renascença Portuguesa na resposta à Carta, que estarão expostas na mesma 
forma de um diário endereçado ao Rei mostra. As obras levam assinatura de artistas
dom Manuel I. A missiva lança um ol- plásticos como Karin Lambrecht, Glauco Rodri-

nar ao Arquivo Na- har etnográfico sobre a nova terra. A gues, Emanuel Nassar, Luiz Zerbini, João Câma-
cional da I orre do descrição do indígena alcança um ní- ra, Paulo Pasta, Antônio Hélio Cabral, Siron Fran-
1 ombo, em Lisboa, mm**# vel quase ^OP010#00 e sua imagem co, José Roberto Aguilar, Rosângela Rennó e Fla-
oncl^°1 encontrada de bom nativo vem ao encontro dos vio Emanuel. Elas estão sob a curadoria de Nel-
em 1773 pelo guar- propósitos da propagação religiosa da son Aguiar. Artistas portugueses também inte-
da-mor Jose de bea- época. grarão a exposição. Com a curadoria de José Au-
nra aa biiva. Exibida em Porto Alegre dentro dos gusto França, foram escolhidos os trabalhos de

k CPtai oT6 22 padrões internacionais de conserva- Ana Vidigal, Graça Morais, João Vieira, Álvaro La-
a i/nn 1 de Tai° ção’a Carta ficara exPosta em uma vi- pa, José de Guimarães, Costa Pinheiro, Júlio Re-
rC t1 Ar kT0* 3 especial que controla as condi- sende, Fernando Lemos, Nikias Skapinakis, Júlio
nota de Cabral este- ---------------------------------,___■ çôes físicas do material. A temperatu- Pomar e Noronha da Costa. O evento serguirá até
ve ancorada diante Carta de Pero Vaz de Caminha será exposta ra deve oscilar exatamente entre 20 e 22 de setembro.

A pelos colonizadores portugueses, chega ao registra uma imagem 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malago- edênica da nova terra,
li a partir do próximo dia 21. A Carta de Pero Vaz Trata-se da descrição de
de Caminha é uma das atrações da próxima mos- um paraíso virgem, do
tra do Margs, acompanhada por releituras de ar- encontro do índio com o
tistas brasileiros e portugueses. O Rio Grande do homem branco, da des- 
Sul é a última parada do documento histórico no coberta de 
Brasil. Ele foi exibido pela primeira vez fora do mundo através do olhar 
território lusitano em São Paulo, no segundo se- atônito do viajante 
mestre do ano passado, durante a programação peu. O documento é tido 
da Bienal Brasil - 500 Anos. A carta já percorreu pelos estudiosos 
várias capitais bra- 
sileiras, como Rio de 
Janeiro, Brasília,
São Luis, Recife e 
Salvador, de onde 
deve sair nesta se
gunda-feira, dia 13 
de agosto. Após a 
peregrinação, o do
cumento deve retor-

um novo

euro-

como 
um dos mais 
importantes 
da história 
do Brasil.

Obras de Leopoldo Gotuzzo em itinerância
Depois de serem exibidas no Museu de Arte do Rio 1900 e, na mesma década, começou a especialização 

Grande do Sul Ado Malagoli, as obras de um dos Europa. Entre suas obras, são notáveis as séries “Pirati- 
principais artistas da história da arte gaúcha, Leopoldo ni”, feita em comemoração ao centenário da Revolução 
Gotuzzo (1887 - 1983), seguem em exposições itinerantes Farroupilha (1935), e “Baianas”, datada do início dos 
por cinco cidades do Estado. Serão apresentadas 54 anos 40. Gotuzzo consagrou-se pintando nus femininos, 
obras em técnicas de desenhos e pinturas (óleos sobre te- Outra temática de destaque são natureza-morta, 
la, carvão e sangüínea sobre papel). paisagens e retratos.

Bagé receberá a mostra de 17 de agosto a 2 de setem- Nicola Caringi, curador da exposição, afirma que Go- 
bro, quando as obras pertecentes ao Museu de Arte de tuzzo foi um artista fiel à sua formação acadêmica, dan-
Pelotas que leva o nome do artista estarão em exibição. A do à arte um caráter conservador. Isso lhe rendeu 
exposição em Bagé será realizada na Casa de Cultura Pe- trabalho de conteúdo atemporal, valorizado nos Institu- 
dro Wayne, no centro da cidade. tos de Arte do centro do país até a metade do século pas-

Em seguida, a mostra seguirá para Santa Maria, onde sado e ainda hoje tido como objeto de discussão, 
poderá ser visitada de 14 a 30 de setembro. Caxias do

na

um

Esse é um trabalho promovido pela Secretaria de Es- 
Sul exporá as telas de Gotuzzo entre 10 e 28 de outubro, tado da Cultura, em parceria com Museu Leopoldo Go- 
Por último, as obras retomarão a Pelotas, onde serão exi- tuzzo, com a Universidade Federal de Pelotas e igualmen-
bidas de 8 de novembro a 2 de dezembro. te integrado com as prefeituras dos municípios que aco-

Nascido em Pelotas. Gotuzzo iniciou-se na pintura em lherão a exposição. Obra de Leopoldo Gotuzzo
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CULTURA Documento será exposto no Margs

Carta de Caminha chega hoje
BANCO DE DADOS/ZH

Chega hoje a Porto Alegre, às 
13h30min, vinda de Salvador, a 
Carta de Pero Vaz de Caminha.

sn
/^V histórico documento, que 
Vy marca a descoberta do Bra
sil, desembarca cercado por cui
dadoso esquema de segurança.

O transporte entre o aeroporto 
Salgado Filho e a sede do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), na Praça da Alfândega, 
vai merecer um aparato especial 
de segurança semelhante ao utili
zado no ano passado, quando uma 
edição da famosa Bíblia de Mo- 
gúncia, de 1462, foi levada a Porto 
Alegre para ser exposta. Batedores 
e atiradores de elite acompanharão Tombo - acompanham o docu- 
a Carta de Caminha em velocida- mento, assim como a coordena- 
de constante de 60 km/h, sem pa- dora da itinerância nacional da

Fundação Brasil Connects, Glória
O diretor do Margs, Fábio Cou- Motta. A abertura da exposição 

tinho, irá recepcionar a Carta na da Carta e de 22 releituras plásti- 
sala de autoridades do aeroporto, cas - realizadas por artistas brasi- 
Duas técnicas conservadoras - leiros e portugueses - ocorre na 
entre elas, Sonia Domingos, do próxima terça-feira, às 19h, nas 
Arquivo Nacional da Torre do pinacotecas do Margs.

Raridade: carta vem da Bahia

rada nas sinaleiras.
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Carta Magna Wf? >1
O relato de Pero Vaz de Caminha é mais que a certidão 
de nascimento do país - é uma profecia para o Brasil□ carta que caminha é mais do que das diferenças? Mas é fácil ressaltar qual 

um relato histórico primoroso e o trecho mais... bem, o trecho mais 
preciso; é mais do que uma certidão saboroso: é aquele no qual Caminha 

de nascimento com firma reconhecida; mais descreve “três moças, bem moças 
do que a mãe de todas as reportagens e 
mais do que a primeira obra-prima redigida 
no Brasil: a carta que caminha é uma 
profecia ressonante e profunda - uma 
profecia ainda não concretizada; utópica 
mas plausível. A carta que caminha não é 
apenas um trocadilho barato: além de nos 
remeter de imediato para uma viagem 
tempo, o admirável relato redigido por 
Pero Vaz de Caminha, no calor da hora 
inaugural, se mantém repleto de frescor e 
luxuriante em minúcias, cinco longos 
séculos depois de ter sido escrito. Mas 
Caminha não nos puxa para trás: ao 
revelar o Brasil que poderia ter sido,
Caminha aponta e desvenda 
o caminho por construir. Quantos países 
do mundo tem carta de batismo? O texto 
que o grande Pero Vaz redigiu a bordo de 
uma nau, sobre as águas translúcidas de 
Porto Seguro, à frente duma praia de areias 
faiscantes, percorridas por nativos 
desnudos, "de bons corpos e bons narizes", 
é um testamento, é um vislumbre, é a prova 
definitiva de que a história não é um porre, 
um saco e um tédio: história é fluxo, é 
sangue, é sexo, é drama. A história pulsa, 
vivida, explicando quem somos, de onde 
viemos e para onde vamos. Ler e reler 
Caminha talvez seja o início da trilha. Reler 
Caminha ajuda a desfazer tolices (como a 
acusação vesga e sórdida de que ele só 
escreveu a carta para pedir emprego para o 
genro - quando, na verdade, clamava para 
que o marido da filha fosse trazido de 
volta do exílio). Reler Caminha nos 
relembra que, no solo da mente, em se 
plantando tudo dá.

Significado e encanto
Impossível ressaltar qual o maior mérito 
da carta de Caminha: a agudeza das 
observações, a fragância dos retratos, 
a vivacidade narrativa? A precisão 
etnológica, a acuidade histórica ou o elogio

com
cabelos muito pretos e suas vergonhas, das 
quais elas não tinham nenhuma vergonha, 
tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das 
cabeleiras que nós, de muito bem as 
olharmos, não tínhamos também vergonha 
alguma". Tal trecho não é, infelizmente, 
um dos que veio a Porto Alegre: na verdade 
só um bifólio (ou seja: duas folhas com 
quatro páginas) dos sete que compõem o 
original estarão expostos na cidade. Mas 
vislumbrar a caligrafia fluente e balouçante 
de Caminha e ver aquele papel ancestral - 
repleto de significado e encanto - com 
certeza já vale a viagem. E fica o convite 
para iniciar outra.

no

Cápsula de tempo
No instante em que Caminha redigiu a 
carta em Porto Seguro, havia mais de meio 
século que os escrivães das naus 
portuguesas exercitavam e afinavam a arte 
de registrar os acontecimentos de maior 
relevo desenrolados ao longo de suas épicas 
jornadas ultramarinas. Caminha, 
entanto, não era escrivão de ofício - ele 
tomara parte na expedição de Cabral 
porque seria contador no entreposto 
comercial que os portugueses pretendiam 
fundar em Calicute, na índia. Mas 
Caminha era muito mais do que um 
homem de números: era um homem de 
letras, um escritor feito, requintado e 
perspicaz, em pleno domínio de sua arte. O 
texto que ele legou à posteridade é uma 
mensagem numa garrafa que atravessou 
um oceano de cinco séculos. É uma cápsula 
de tempo que nos convida a recordar, a 
rever e a reconstruir. Pero Vaz de Caminha 
foi mais do que um homem de espírito 
inquieto, de mente aberta e coração 
tranquilo. Pero Vaz de Caminha deve ter 
sido o primeiro brasileiro cordial.

sua

no

PRECIOSA
A carta de Caminha saiu de 
Portugal pela primeira vez 
no ano passado, vindo ao 
Brasil para a comemoração 
dos 500 anos. Por motivos de 
conservação, o documento 
é exposto apenas em partes. 
O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul exibirá um 
bifólio (quatro páginas) 
de 21 de agosto a 22 de 
setembro. É a última chance
de ver a carta no Brasil.

por Eduardo Bueno, escritor
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motocicletas e duas caminhonetes. O trajeto do aero
porto Salgado Filho até o Margs foi cumprido em 15 
minutos, com batedores abrindo caminho. No saguão 
do museu, Sonia Domingos finalmente vestiu suas lu
vas de plástico e exibiu as duas páginas, exigindo que 
os fotógrafos não usassem flashes.

Cinco minutos depois, os documentos foram tran
cafiados na casa-forte do Margs, protegidos por pare
des de quase um metro de espessura construídas 
concreto. As páginas ficarão no cofre até que a vitri
na onde serão expostas esteja estabilizada, ou seja, 
com controle adequado de umidade e temperatura 
(confira no quadro). A partir de terça-feira, a Carta 
estará em exposição, protegida por dois seguranças e 
vigilância ininterrupta por circuito fechado de TV

Voz do ator Paulo Autran 
reproduz primeiro registro

O público terá acesso à transcrição das páginas 
expostas em um painel e poderá adquirir a transcri
ção integral por meio do catálogo da exposição, por 
R$ 20. Durante o período de visitação, a voz do 
ator Paulo Autran reproduzirá o primeiro registro 
da história do Brasil.

Depois de expostas em Porto Alegre, as duas pági
nas irão para Lisboa, para a Torre do Tombo, encer
rando uma itinerância que começou em abril de 
2000 e passou por São Paulo, Brasília, Rio, São 
Luís, Recife e Salvador.

A mobilização em tomo das impressões de Cami
nha sobre Pindorama ainda não comoveram a cida
de, mas a chegada dos documentos ao Margs teve 
alguns espectadores privilegiados. A professora Ma
na Teixeira levou os alunos da 6a série do Colégio 
Concórdia para conferir a Carta:
- As crianças se surpreenderam com os cuidados 

para preservar a Carta, mas acho que o mais impres
sionante foi estar a poucos metros de um documento 
que marca o início da nossa história.

em

Precaução: a técnica portuguesa Sônia Domingos usou luvas de plástico para exibir a Carta

Documento pode resistir a mais 500 anos
Sonia Domingos, uma portuguesa de 29 

anos, está encarregada de zelar pela con
servação das páginas 4 e 11 da Carta de 
Caminha. Ela explica que o documento 
foi escrito em papel, usando tinta ferro- 
gáulica à base de sulfato de ferro e noz de 
dália, comum no século 16.
O e as condições ideais de conservação fo- 

rem mantidas (temperatura a 18°C e umi
dade entre 50% e 55%), a Carta pode resistir a 
mais 500 anos. Caso contrário, os manuscritos 
podem se desvanecer ou ficar mais fortes.
- E como se a tinta se oxidasse, queiman

do o papel.
O manuseio da epístola escrita entre 22 de 

abril e Io de maio de 1500 só pode ser feito 
com o uso de luvas de plástico, e os flashes de 
máquinas fotográficas são proibidos. Segundo 
Sonia, as páginas 4 e 11 são as que estão em 
melhores condições na coleção de 27 páginas 
que compõem o registro total de Caminha.
- Mesmo no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, é difícil ter acesso à Carta. Apenas 
em microfilme, às vezes por meio de fotos.

SERVIÇO

♦ 0 QUE: Exposição da Carta de Caminha
♦ QUANDO: a visitação poderá ser feita de terças a domingos, 
das 10h às 19h, até o dia 22 de setembro
♦ ONDE: Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), em Por
to Alegre
♦ QUANTO: entrada franca Leia mais sobre a Carta de Caminha no 

Caderno CulturaRelíquia: carta escrita entre abril e maio de 1500
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HÍSTÓRIA Carta de Caminha estará em exposição a partir de terça-feira, no Margs, em Porto Alegre

A certidão de nascimento do Brasil
RENATO MENDONÇA_________

Já estão guardadas na reserva técnica do Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(Margs) as duas páginas da Carta de Pero Vaz de 
Caminha que estarão em exposição a partir de 
terça-feira.

Até 22 de setembro, os gaúchos podem admirar 
parte da certidão de nascimento do Brasil, escrita 
por Caminha enquanto a frota de Cabral estava 
fundeada em frente ao Monte Pascoal. A visita
ção poderá ser feita de terças a domingos, das 
lOh às 19h, com entrada franca.

c0T0S GENARO JONER/ZH

A recepção à Carta de Caminha em Porto foi fre- 
xYnética, distante daquela acolhida contida que os 
portugueses receberam dos índios da futura Bahia. 
As duas páginas da Carta, mais exatamente as de 
números 4 e 11, chegaram dentro de uma mala me
tálica e climatizada, com forro de espuma, levada 
por duas técnicas conservadoras - a portuguesa Sô
nia Domingos, representando o Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, onde fica guardada a Carta, e Gló
ria Motta, coordenadora da itinerância nacional da 
mostra Bienal Brasil + 500 Anos.

Depois de alguns minutos no aeroporto, as duas 
embarcaram em um veículo da Brigada Militar, prote
gidas por dois policiais armados de metralhadoras. A 
escolta era composta de 12 PMs, que utilizaram seis 
motocicletas e duas caminhonetes. O trajeto do aero
porto Salgado Filho até o Margs foi cumprido em 15 
minutos, com batedores abrindo caminho. No saguão 
do museu, Sonia Domingos finalmente vestiu suas lu- 

de plástico e exibiu as duas páginas, exigindo que 
os fotógrafos não usassem flashes.

Cinco minutos depois, os documentos foram tran
cafiados na casa-forte do Margs, protegidos por pare
des de quase um metro de espessura construídas em 
concreto. As páginas ficarão no cofre até que a vitri
na onde serão expostas esteja estabilizada, ou seja, 
com controle adequado de umidade e temperatura 
(confira no quadro). A partir de terça-feira, a Carta 
estara em exposição, protegjda por dois seguranças e 
vigilância ininterrupta por circuito fechado de TV

Voz do ator Paulo Autran 
reproduz primeiro registro

O público terá acesso à transcrição das páginas 
expostas em um painel e poderá adquirir a transcri
ção integral por meio do catálogo da exposição, por 
R$ 20. Durante o período de visitação, a voz do 
ator Paulo Autran reproduzirá o primeiro registro 
da história do Brasil.

Depois de expostas em Porto Alegre, as duas pági
nas irão para Lisboa, para a Torre do Tombo, encer
rando uma itinerância que começou em abril de 
2000 e passou por São Paulo, Brasília, Rio, São 
Luís, Recife e Salvador.

A mobilização em tomo das impressões de Cami
nha sobre Pindorama ainda não comoveram a cida
de, mas a chegada dos documentos ao Margs teve 
alguns espectadores privilegiados. A professora Iria- 
na Teixeira levou os alunos da 6a série do Colégio 
Concórdia para conferir a Carta:
- As crianças se surpreenderam com os cuidados 

para preservar a Carta, mas acho que o mais impres
sionante foi estar a poucos metros de um documento 
que marca o início da nossa história.

vas

Precaução: a técnica portuguesa Sônia Domingos usou luvas de plástico para exibir a Carta

Documento pode resistir a mais 500 anos
Sonia Domingos, uma portuguesa de 29 

anos, está encarregada de zelar pela con
servação das páginas 4 e 11 da Carta de 
Caminha. Ela explica que o documento 
foi escrito em papel, usando tinta ferro- 
gáulica à base de sulfato de ferro e noz de 
dália, comum no século 16.
O e as condições ideais de conservação fo- 
O rem mantidas (temperatura a 18°C e umi
dade entre 50% e 55%), a Carta pode resistir a 
mais 500 anos. Caso contrário, os manuscritos 
podem se desvanecer ou ficar mais fortes.
- E como se a tinta se oxidasse, queiman

do o papel.
O manuseio da epístola escrita entre 22 de 

abril e Io de maio de 1500 só pode ser feito 
com o uso de luvas de plástico, e os flashes de 
máquinas fotográficas são proibidos. Segundo 
Sonia, as páginas 4 e 11 são as que estão em 
melhores condições na coleção de 27 páginas 
que compõem o registro total de Caminha.
- Mesmo no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, é difícil ter acesso à Carta. Apenas 
em microfilme, às vezes por meio de fotos.

Leia mais sobre a Carta de Caminha no 
Caderno Cultura

SERVIÇO

♦ 0 QUE: Exposição da Carta de Caminha
♦ QUANDO: a visitação poderá ser feita de terças a dominqos, 
das lOh às 19h, até o dia 22 de setembro
♦ ONDE: Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), em Por-

♦ QUANTO: entrada franca
_ Relíquia: carta escrita entre abril e maio de 1500
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Uma relíquia histórica
e literária

§A Cai ta de Caminha está em exibição 

no Margs, em Porto Alegre, entre os 

dias 21 de agosto e 22 de setembw
-Ájp*,4i*' ****??*

•yyriJÇj^» moiM 4í»hv v f-.-t ttrrJb*. *m*i*
H"f- '•* ■ IUt*' t í * WtN,'4"y 3? .9#' -3'V^'1*

\> fc2«C7 <*”

r*jh-' s f ífrt»>/ <r%

' r-Osíí-o» vvrVCjJ^,.-
!~<51 » fí% ítvâ i •• Ac.»; -ynií^. 

•-J WnvrV-^vi -< U«ir47i •yvÁíÇ^t - 
uh Á* ■ í.'V--» ) TTÍ-tV •ÇÍXrf

: *>f~- "f"-' alô* *r ■ / ,-£A- y>oÇí >
> 0 V »»/ti

“ •'** * ■ -n o Jsíw n-y r*>
'** »>'VV’ ^£Virv y
rv+t&^S-x /*<&*> t~*Ul5-o A&C 

r**» cz>,Jh*«+£

fZ’Z LP

-Â
vtT

f J) ■

•aW* <-íjK!■»»*'/> *íf +?K ifas, y J-if
f -cttx' €V *t7***o m»*? í •**>' K?

«^yJSKa ^WY TÍí{'^ H Sk-t&S

w@

a- Oti
^3 i*vrí> ó>r*.—fC-iè•>svF*éi*“™ ■ X» ?,! «rj

âtj -9t 5

I vyWtVt

4r^^0r°
l/m,*.- ívíWM}

^v-Jr,
1

_ -0, £H7^K!^- 
1 il -fí,4 »*CrÁ ■frjf y>ufj-í~fT

X--
% w

1A
......

Releitura do artista plástico português Costa Pinheiro: “A Carta”, óleo sobre tela

chín°ceaIHgerernnftem 8 ^ N* exp08Íçào’ 0 documento fica dentro
^deteça-feüT-aS

mais emblemático docu- !. ^
na^O Mahr'f °na naCK°" SlfÓ1,°’ COm° dizem 08 esPeciaIistas - po- I 
nal. O Margs vai exibir dem ser exibidas de cada vez. O período *
“ Pinacoteca\a máximo de exposição contínua não pode >'
Pefo V?7 ri °rescnvao Passar de 40 dias. Em São Paulo, a cada ,, ,

run,ca ao rei português, dom Suei! h*9'"*8 ^ Cé'ebre anUnC'aÇà° d° DeSCObíl"«°-Aba'^. ° «lio de endereçamen.o

0 documento esü n^msil desde abril ^o^SSTg&Tp^ .... ; , ;.r p . .

Red“coPbrim»toVrs^rpa^X1s C ^

ISrDat^úcSLUÍS’ RdeC'fe * r S°1ÍtárÍa --u ga“ Sp^aWadXmCmLiS,S ^  ̂ptósricos b^ife, ^ ? ^ Carta de Caninka e as 22 PÍL criadas

rando seu périplo brasileiro MnstrT ri geses^sPecialmente para a d/^o0 -W’% t' artistas plásticos contemporâneos doDificilnraite a Quta deCaminha deixa ^“^taT AlS™ ^ J Bnvile Portugal será inaujnda na
a torre. Isso só havia acontecido duas ve- SÍrÍ£S?f' 0“° ^ D v'3 P™ma terça-feira, dia 2!, nas pinacotecas

em 1922, na comemoração do cente- Flávio Emanoel. Luís Zerbiní Paidfpl?: ^Çy^rr/y^Ac. ,-,,yy^.y) _ do Margs (Pmça da Alfândega, s/n", térreo).
° a Independencia, e em 1954, no ta, Siron Franco, João Câmara Glauco 'Mu'Á- A nwsímfica em cartaz até 22 de setembw,

quarto centenário da cidade de São Paulo. Rodrigues. Rosângela Rennó Emmanuel ^ de terÇas a domingos, das lOh às 19h
Oswnprestunos padrões nâo costumam Nassar, Antônto Hé io Cabia^Karm ' entrada fiança.
mdom^nL qUetre!meSeS’maS0SCU- Lambrecht (gaúcha de Porto AleU)e to >
™nnmK?UeSeSabnr?1,!flaI.eXCeçâo Portugueses Álvaro Lapa, Ana8^Vidigal .// ^ J./? . ., A exibição da Carta é uma pmmoção da
do Descobrimenf1110?068 d°S 3,105 Costa Pinheiro. Fernando Lemos, Graça t^p/.w^r/í »,.y fundação Brasil Comects. 0 órgão,
umasériedereSàsDétre^deT**’ J°â°^JosédeGui« ^<& C,,,g/r^ P™**>t*>empresárioEdemarCid
Ção e ~ça No KSmtmT íuf? ft5ar'Julio Resende- Niki“ Skapi- ' ) . Fechamava-se originalmente
d^deTToutra^ ma“mettl Zl £^ C°T Trata”-se de « + Í«UW c0„c«
guarda os originais é acompanhada porV ^feí„S':nhos.que de alfon,1“ ’ como uma prolongação da Fundação
pecialistas da Tone do Tomto^“omE 3° d°CUment° POrtUguês- ‘ * SSo Paulo especialmentep

a escolta poUcial e batçdores. 0 valor do Leia mais sobre a Carta de Caminha na dsLsif .o^iira*^,. comemoração do aniversário do
seguro e manhdo sob sig(lo. contracapa deste cadm " • , Descobrimento.
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ÃO/ZHACRÍLICO SOBRE TEIA. PINTURA DO ARTISTA PORTUGUÊS ÁLVARO LAPA, EM EXPOSIÇÃO NO MARGS A PARTIR DE TERÇA-f EIRA, l■VOZ DE CAMINHA',

■ 1. A Carta de Caminha pode 

ser considerada a certidão de 

nascimento do Brasil? Ela é o 

texto fundador da história e da 

literatura brasileiras?

■ 2. Que retrato Caminha pinta 

dos índios? Qual o legado dessa 

visão na literatura e na 

historiografia do país?

■ 3. Caminha faz uma 

cuidadosa descrição da 

paisagem, da chamada cor 

local. Que tipo de consequência 

essa descrição vai ter na nossa 

produção literária e 

historiográfica?

FÁBIO KUHNJAIME GINZBURG
Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
professor assistente na mesma universidade

Doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Quando consideramos a carta entre uma posição de simpatia , que I 
1 como “certidão de nascimen- fez surgir uma imagem romantizada do 
1 to” do Brasil, me parece que indígena; e outra, na qual sua cultura e I 
i podemos incorrer em um sério incompreendida, surgindo a defesa de I
1 anacronismo, pois em nenhum sua assimilação pela cultura ocidental, 

momento Caminha refere-se ao Brasil, Felizmente, me parece que atualmente I 
seja para nomear o território, seja para essa visão dicotômica vem sendo supe- 
identificar os seus habitantes. A terra é rada: o indígena certamente não vivia 
“a ilha de Vera Cruz” e os seus morado- como se estivesse no paraíso terrestre I 

são simplesmente chamados de (vejam-se os estudos sobre a importân- I 
“gente” e não ainda de “gentios”, como cia da guerra na cultura tupi-guaram), I 
se tomou posteriormente usual na Amé- nem tampouco era sub-humano, porta- I 
rica portuguesa. A verdadeira importân- dor de uma cultura “inferior”. Era ape- 
cia desse documento reside no seu cará- nas diferente. |
ter inaugural e inventivo, significando a 
entrada do território que viria a ser o 
Brasil e seus habitantes - os futuros ín
dios - na cultura ocidental. Nesse senti
do, Caminha é o pioneiro de uma série 
de cronistas portugueses (Gabriel Soa-
res de Sousa, Gândavo, Ambrósio Fer- lhe apresentou o litoral brasileiro. A pn- 
nandes Brandão, Femão Cardim) e es- meira sensação que se percebe e de um 
trangeiros (Staden, Thevet, Jean de estranhamento, por a terra ser muito 
Léry), que, com suas elaboradas descri- vasta, com uma fauna e flora suposta- 
ções sobre a terra e suas gentes, “inven- mente exóticas. Afinal, a existência de 
tam” o Brasil, fazendo com que ele se espécies vegetais e animais desconheci- 
enquadrasse nos esquemas cognitivos das dos europeus causava grande cuno- 
da civilização européia, através dos sidade, sendo uma constante a referen- 
quais a cultura ocidental procurou com- cia a esses elementos. O segundo aspec- 
preender e ordenar esse “novo mundo”, to é a tentativa de compreender o temto-

rio com base em alguma analogia com o 
Existe um duplo aspecto no já conhecido: “Porém a terra em si é de 
olhar de Caminha sobre o ín- muitos bons ares, assim frios e tempera- 
dio. Por um lado, e essa é a dos como os de Entre-Douro e Minho”, 
tendência predominante da Seria mesmo o litoral sul da Bahia pare- 
carta, o indígena é percebido cido com o Portugal setentrional? Mais 

com uma valoração extremamente posi- uma vez o recurso aos esquemas cogni
tiva: “Parece-me gente de tal inocência tivos ocidentais se toma presente, pois 
que’ se nós entendéssemos a sua fala e interessa mais fazer com que o território 
eles a nossa, seriam logo cristãos”. Mas possa ser compreendido pelos leitores 
em outros momentos a postura é reti- europeus, do que fazer propriamente 
cente: “me induzem a pensar que se tra- uma descrição fidedigna da paisagem, 
ta de gente bestial e de pouco saber, e Ao que parece, a historiografia, na me- 
por isso mesmo tão esquivas”. Essa dida em que os relatos de viajantes se 
postura dúbia em relação ao autóctone tomaram fontes privilegiadas, também 
tomou-se uma característica presente incorporou essa perspectiva, que nada 
em toda a historiografia brasileira, pelo mais fez do que criar uma representa- 
menos desde o século 19, com Vamha- ção” do mundo natural, ou, como diz 

. Essa visão do habitante nativo fez Flora Süssekind, uma territorialização 
historiadores oscilassem paisagística da imagem do Brasil”.

^ Existem controvérsias em rela- dios consiste em ação natural. As pesqui- 
gj ção à definição de um ponto fun- sas de Laura de Mello e Souza mostraram 
H dador da literatura brasileira. Ma- com nitidez a afinidade existente entre as
1 rilena Chauí lançou no ano pas- percepções de diversos autores do século

JL sado um livro excelente chamado 16, incluindo diversos jesuítas. No roman- 
Mito Fundador e Sociedade Autoritária, tismo, os índios, embora na realidade já 
explicando os empregos políticos que a tenham sido, em diversas tribos, submeti- 
idéia de fundação tem tido historicamente dos à dizimação, são elevados a símbolos 
para assegurar uma unidade formal ao de origem mítica do país, em obras como 
país. Essa unidade, de modo geral, tem Iracema e O Guarani, de José de Alencar, 
fundamentos conservadores e excluden- A possibilidade cie interpretar o Brasil a 
tes, priorizando a homogeneidade cultural luz de uma inversão que desfizesse a sub- 
em detrimento da heterogeneidade social, missão histórica e renovasse a imagem do 
racial e intelectual. No caso específico da indígena foi um dos pontos essenciais de 
Carta de Caminha, é necessário ter um sustentação do combativo Manifesto An- 
senso de ponderação, pois o documento tropófago, de Oswald de Andrade, 
tinha como principal objetivo político ava
liar a viabilidade de colonização com fins 
exploratórios. Comentava o clima, o po
tencial de obtenção de minérios e a possi
bilidade de submeter os indígenas a prin
cípios de conduta europeus. O interlocutor 
é o rei de Portugal, interessado em dados ções, permitindo nessa experiencia o 
político-econômicos, e não um público acesso e a dominação cultural dos portu- 
leitor consolidado, o que só viria a surgir gueses; e o levantamento de dados neces- 
bem mais adiante. De acordo com Anto- sários para avaliar a viabilização econo- 
nio Cândido, o início de nosso sistema li- mica, física e política da exploração, 
terário ocorre com a interação dinâmica Muitos dos dados recolhidos sobre a pai- 
de autores, obras e público, no século 18. sagem têm frinção de avaliação qualitati

va das condições de desenvolver uma po- 
Na Carta de Caminha, a pers- lítica colonizadora. É ffeqüente na litera- 
pectiva de representação dos in- tura colonial a descrição de paisagens, 
dígenas é contrastiva. Várias ve- terras, águas, imagens de flora e fauna, 
zes o escrivão manifesta sinais em razão dos fortes contrastes entre a ex- 
de perplexidade ou estranheza, periência européia de espaço e tempo e as

vivências dos colonizadores junto à con-

res

Além de ter sido o primeiro et- 
nógrafo daqueles que seriam 
chamados de índios brasileiros, 
Caminha revelou-se atento aos 
detalhes da paisagem nova que

A descrição da paisagem na 
Carta de Caminha associa dois 
campos de interesse: a conver
são do estranho a familiar, atra
vés de comparações e nomea-

pelas diferenças de costumes entre euro
peus e indígenas. O olhar eurocêntrico es- vivência com os mdígenas. No romantis- 
tá associado aos interesses imperialistas mo, as idealizações do Brasil constante- 
da política colonizadora. Tanto as acomo- mente estão associadas a imagens paradi- 
dações como as tinturas que cobrem nati- síacas da natureza. Textos de Gonçalves 
vos chamam a atenção de Caminha, que Dias, Visconde de Taunay, Alencar e ou- 
descreve meticulosamente tudo o que atrai tros autores trabalham com uma plastici- 
seu olhar contemplativo. Particularmente dade que procura, para os padrões estéti- 
impressionante, nesse sentido, é o empre- cos do público da época, atingir elemen- 
go do vocábulo “vergonha”, ora utilizado tos sublimes, seguindo orientação ditada 
para designar “embaraço”, ora para fazer por Friedrich Schelling. Essa concepção 
referência aos órgãos sexuais. Nessa se- idealista é elaborada mesmo que ocorra 
gunda acepção, está em jogo a interpreta- em detrimento da representação dps fatos 
ção moralista, de tradição cristã, de con- sociais importantes, como a violência e a 
denação da nudez pública, que para os ín- a escravidão.

gen
com que os



j Jornal: ... .................................
Oata: /i.SL/.üU?. /%tBfi.4

! Página :...í^.5!..^..SsLAa!QftSL..........
j Assunto: J&vi^

:

DIVULGAÇÃO/ O SUL

»
- 4

ê»

[JMAímifffiÃ í*i«f a* í-í* wf+A* »•*“■*
1'iAU'* - f t V *3yJ*

A^^tt 4 &<* ,-t aÂ -?**

t-^í- >' 4n**fcMí +pK
wt KsSNÍSr •*. vv •.- iw romfVKyv**' *í &**-■%n

mrt* p&?S£5f*Jhr^ ^*‘T «T/v -nr*/SV

vi» j -»s4‘ * v v77 4/v s,* y «4*- k »4^
*Mf> ^v*/4t> ■'*•, *» ';.£» t«y 4Lí/*» ►- j^T

á' jWThirO n»»vi ^rtOrtfv nvrj*~
w**’ #r*v- ~y»" ^*w%;

lâb» aJh*M

Jr
^4“

^ tA4

recat
l*

'**«•

V-

•t.

'
f .

" ■ i r

1 *7 -

Iltl

•«BJrE#-
/ , *«. M^df Í%*»tL*<4 *■» *■■#»v4* tJ« í-te<>»*»’

014

V +&r%:
BV%‘r9

nt% 4 i;Mc 
íWwlA.

Lí 1 * t/VÍ^ *S*4*

A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita no descobrimento do 
Brasil, chegou na sexta-feira à Capital. Fica em exposição no 
Margs de 21 deste mês a 22 de setembro.



Jcrnsl: ..... ..........
JLJ[.../...O.?...../e*=®4Cs‘a:

Página: OjÀ~. ^JJvax>

Assunto:
--------------------  -
agosto DE 200 1 MSêü- TERÇA-FEIRA, 21 DE

Dia de ver a Carta de Caminha
que anuncia o Descobrimento do Brasil pode ser admirado a partir de >m «o M*&_0 célebre documento

Está em exposição na capital gaúcha o mais 
valioso documento da história nacional.

A partir das 19h de hoje, o Margs apresenta no 
centro de suas pinacotecas os originais da Carta 
de Pero Vaz de Caminha.

uas das 28 páginas do manuscrito - a 
^ quarta e a 1 Ia - serão exibidas até 22 de 

1 setembro, de terças a domingos, das lOh 
1 J às 19h, com entrada fiança.
Trata-se de uma oportunidade raríssima. Dificil

mente a carta em que o escrivão Caminha noticia o 
achamento da nova terra deixa a Torre do Tombo, 
em Lisboa. Só foi liberada em razão das comemora
ções dos 500 anos do Descobrimento, em abnl do

cidadesano passado. Desde então, passou por seis 
brasileiras, atraindo quase 2,5 milhões de admirado
res. Porto Alegre é sua última parada.
- Dia 25 de setembro, a Carta tem que estar em 

Portugal. Inapelavelmente - sublinha Glória Matos, gg. 
responsável pela itinerância nacional da mostra.

Para acolher o documento, o museu gaúcho teve 
de cumprir exigências e passar por adaptações. As 
quatro clarabóias da nave central foram cobertas 
com linóleo preto para impedir a entrada de luz na
tural. Uma parede falsa e dois corredores com ma
pas transparentes foram erguidos para conduzir o 
percurso dos visitantes. Antes de chegar à carta, as 
pessoas vão passar pelas pinacotecas onde se exi
bem releituras estéticas do documento. De um lado,
11 artistas brasileiros. Do outro, 11 portugueses.

A carta propriamente dita fica dentro de uma vitn- 
na importada da Alemanha. Em seu interior, apare
lhos controlam as condições ideais de conservação: 
umidade entre 50 e 55%, temperatura em torno dos 
20°C (não menos que 18°C e não mais que 22 C).

Uma especialista da Torre do Tombo, a conserva- 
dora-restauradora portuguesa Sônia Domingos, 
acompanha de perto toda essa operação. Ela esta em 
Porto Alegre desde sexta e passou o fim de semana 
identificando quais são exatamente os trechos da 
Carta em exibição: no primeiro, na página quatro, 
Caminha descreve para el-rei d. Manuel como e a 
aparência dos indígenas. No segundo, na folha 11, 
fala na possibilidade de convertê-los à “santa íe .

Sônia diz que o papel usado por Caminha era íeitc 
de linho e algodão e tinha excelente qualidade. O 
mesmo não se pode dizer da tinta ferrogálica.
- Ela corrói o papel. É horrível - lamenta.

da Torre do Tombo, exibe a Carta, com Fábio Coutinho. do Margs. Glória Mota e Franklin Pedroso
A portuguesa Sônia Domingos,

Uma pintura com terra do Monte Pascoal, um 
desenho com sangue de carneiro e um objeto 
que combina vidro, ouro e mel compoem o tra
balho (foto) que a artista gaúcha Kami Lam- 
brecht criou especialmente para acompanhar 
a exibição da Carta de Caminha na Mostra do 
Redescobrimento. Ao todo, são 11 artistas bra
sileiros e 11 portugueses.

M
—
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0 QUE: exposição da Carta de Caminha e 22 releitu
ras estéticas. Patrocínio de Coca-Cola, Dana, Bra- 
desco e Zaffarí. Realização Brasil Connects e gover
no do Estado. Promoção RBS 
QUANDO: de amanhã a 22 de setembro, de terças 
domingos, das 10h às 19h. Abertura hoje, às 19h, 
com entrada franca
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, s/ir)

v , V.:,
Leia no ClicRBS a íntegra da 
Carta de Pero Vaz de CaminhaclicRBS}

Www.clicbs.com.br w

http://Www.clicbs.com.br
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Q CARTA DE CAMINHA # _

As primeiras noticias
do BrasilA Carta de Pero Vaz de Carm" ™*}S_lde‘ 

rada a Certidão de Naseimento do Brasil ^
g eJ0MuSeUTS0AdPoaMalagoli (Margs). 

Porto Alegre na sexta-feira as 13h45,

j-ga-tfíKas^
fda coordenadora da itinerancia nacional,

a em
ao MargsA chegada dos documentos

“acompanhar a mostra foram orgamza- 

deVercfvaz dTcTmlnSCm trab|hos de 22

gSKS8SÜS7S»^fCabral Siron Franco, Jose Roberto Agunar ,

LaphSóa/he Guime-

RÍ5B3&m. fc-fegr* •'Nikias Skapmakis, Julio Pomar e

*

Trata-se de uma

ras

'85Lemos,-------
Noronha da Costa. P„,„ d. Caminha m«*, —ÜgSSSA

scoberta da Carta, na Torre
MRp9H

Controvérsias históricas da de
d°0 diretor do Margs. Fábio Cou- 

verdadeira-tinho, declarou-se ^ *
ra““àtrãve?s da narração de um “^^“'acrescentlndo ser 
paraíso virgem e do encontro d s fundamental importância 
branco com o índio. A descrição do f Margs expor um documen-
indígena é especialmente rica e pa* ueé talvez o mais importan-
alcança um nível quase antropo ^aeHigtória do Brasil”. Desta-
lógico, conforme os eEPeclE*s^a a também a beleza das obras 

Endereçada ao Rei Dom Ma* Teleitura que o acompanham,
el I, a carta foi esquecida dui - ;etou-“O Margs não esta-te quase trés séculosnaTo|^do e «mpletom g a
Tombo, e sua descoberta e al conseguir tra-
de controvérsias históricas. Con- lha toigr V ^ ^ ^ cre.
forme dados fornecidos pe a dita parte da vitória ao apoio in-sil Connects (patrocinadora d djnp onal da coordenadora da 
itinerância brasileira) a Carta “^Cância> Glória Motta.
saiu do ineditismo em p. Depois de percorrer sete capitais
ser publicada no Rio de Janeiro lutado Porto Alegre,
pelo padre Manuel Aires do Ca- tagUenr», ^ ^ d_ Caminha

SirfSEÜ CffiiíSSS K2T£ITjscssí sjys-asi-as
documento.

berta em
JosédeSeabra , .mmm?:

A exposição



Carta de Caminha está no Margs
O documento descreve com detalhes um paraíso virgem e o encontro do índio com o homem branco

smíjssme 'tssassss-ç sares... * r—»-n. ca; sa ssr;rs.s
Rio Grande do Sul (Praça de 22 artistas brasileiros e portu- 
da Alfândega, s/n9). Na gueses para o documento. Eles pro- 
verdade, os visitantes po- duziram diversas obras em telas, vi- 
derão apreciar somente deos-instalações, esculturas e mon-

técnica mista. Este mo-duas das 28 páginas origi- tagens
nais da Carta. Em função dulo foi elaborado especialmente pa
das itinerâncias e por mo- ra receber o original pelos curadores 
tivos de conservação, o do- Nelson Aguilar e Emanoel Araújo, 
cumento não pôde ser exi- Dos 11 brasüeiros que partici- 
bido de forma integral. pam estão, entre outros, Karin Lam- 

A missiva, pertencente brecht, Glauco Rodrigues, Emanuel 
ao acervo permanente da Nassar, Luiz Zerbini, Paulo Pasta, 
Torre do Tombo, em Lis- Antônio Hélio Cabral e Siron Franco, 
boa, Portugal, foi exposta Já entre os portugueses integrantes: 
pela primeira vez no Brasil Ana Vidigal, João Vieira, Álvaro La- 
durante a Mostra do Re- pa, José Guimarães, Costa Pinheiro 
descobrimento em São Flávio Manoel e Júlio Resende. A 
Paulo, onde foi visitada por mostra permanece aberta ate dia 22 
cerca de dois milhões de de setembro, com visitações de ter- 
pessoas. A seguir, parte ças a domingos, das lOh as 19h. A 
dela passou por várias ca- entrada é franca.

em

Obra do artista português Júlio Resende
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Também o Margs teve noite movimentada anteontem, 
quando o diretor Fábio Coutinho recebia para a abertura 
da mostra da Carta de Pero Vaz de Caminha, em cerimô
nia prestigiada pelo governador Olívio Dutra e a primei
ra dama Judite. Mais tarde, aconteceram os brindes no 
Bistrô do Margs. Emílio Kalil, gaúcho de Bagé, concen
trava as atenções falando sobre o giro mundial da Mostra 
do Redescobrimento, da qual é o diretor geral.

0

Margs
bate recorde de público: 

na terça-feira, 1400 
pessoas visitaram a 

Mostrado 
Redescobrimento, que 
traz a carta escrita por 

Pero Vaz de Caminha ao 
rei de Portugal. Ontem, 

outras 1550 pessoas 
estiveram no Museu 

para ver a exposição

'

RfiU



Jornal: ..STvP* _ ~ ff fiAX)-*
Data:...J?£T..../ Oj?. /fcàoojj

Página: ...
Assunto:

História

Uma relíquia de 

cinco séculos
Entenda por que a exposição da Carta de Pero Vaz de Caminha 

no Margs, em Porto Alegiv, exige um ritual tão rigoroso e singular

anto quanto a Carta de Caminha - desde lha. A galha - explica a restauradora - é uma noz que se
terça-feira em exibição no Margs, em Por- produz a partir de uma espécie de infecção, provocada
to Alegre chamou atenção esta semana o pela picada de insetos no tronco do carvalho. Essa tinta,
aparato que se montou em redor do ma- quando nova, tem cor preta, mas, com o passar do tempo,
nuscrito: valise de metal climatizada, bate- desbota e abre veios no papel. Aos tempos do Renasci-
dores no percurso entre o aeroporto e o mento, muitos desenhistas se valeram dela. 
museu, vitrina importada da Alemanha, 
luvas para o manuseio, sensores para con- da Europa - diz Sônia. - Desenhos de Dürer estão em 
trolar umidade e temperatura, proibição de perigo. Manuscritos de Viclor Hugo estão desaparecendo, 
flashes e prazos restritos para exposição.T Hoje, isso é um grande problema em vários museus

A Carta de Caminha passou por dois restauros: o pri- 
As exigências foram feitas pelo Arquivo da Torre do meiro, há cerca de 20 ou 30 anos (não há registros na 
Tombo, em Lisboa, e fazem parte do padrão internacio- Torre do Tombo). O segundo, pouco antes da vinda do 
nal para o empréstimo de documentos históricos. documento para o Brasil, em abril do ano passado. A in- 

Sónia Domingos, uma simpática portuguesa de 29 anos tervençâo, conta Sônia, foi mínima: 
e cabelos de mechas azuladas, veio à capital gaúcha espe- Apenas desfizemos o restauro anterior. Preparamos 
cialmente para acompanhar os originais de Caminha. A polpa de papel conforme a antiga receita, com linho puro 
guardiã do documento explica o porquê de tanta cautela: e algodão puro, e tapamos alguns buraquinhos.
- O papel é extremamente estável, de excelente quali- Escrita entre 22 de abril e Io de maio de 1500, na costa 

dade. Nunca mais se fez papel tão bom como aquele, da Bahia, a carta em que se anuncia para o rei d. Manuel a
Mas a tinta... A tinta é muito corrosiva. Horrível. descoberta da nova terra teria chegado à Torre do Tombo

O papel usado pelo escrivão de Pedro Álvares Cabral nos tempos de Damião de Góis. Só foi redescoberta em
era à base de linho e algodão, provavelmente importado 1785 e só se tomou pública em 1817. Sônia não sabe pre-
da França ou da Itália. A tinta, conhecida como ferrogáli- cisar quantos itens compõem o acervo da Tome do Tombo,
ca, vinha de uma mistura de sulfato de ferro e noz de ga- - Não contamos mais o número de documentos, fala

mos em quilômetros - resigna-se.
Somente a reserva técnica do arquivo (onde se guar

dam os papéis que não estão em exibição) ocupa quatro
andares do prédio - e esse espólio nunca pára de crescer.

Temos documentos desde a criação de Portugal e até
de antes, do século 8, documentos do tempo em que Por
tugal nem existia como nação, da época em que andáva-
mos às pauladas com os árabes. Por lei, somos obrigados
a arquivar todos os documentos que se produzem no país
ainda hoje. Quando um hospital fecha, por exemplo, to
dos os seus fichários vão para lá.

Entre as relíquias do Tombo, figuram também os arqui
vos do ex-ditador Antônio Salazar, inclusive os arquivos
pessoais. O curioso é que, como esses documentos ainda
hoje estão peremptoriamente fechados ao público, nem
os restauradores têm permissão de lê-los.

Quando restauramos um desses papéis, não podemos
olhar o que está escrito - diz Sônia.

Soma Domingos, restauradora-conservadora
da Torre do Tombo, em Lisboa, veio ao
Brasil especiaimente para acompanhar a
exibição da Carta de Pero Vaz de Caminha
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul
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Em tempos 

de e-mail, só 

empresas de 

investem em 

uma carta.

visão

O MARGS e a BrasilConnects agradecem 
os patrocinadores que tornaram possível 
a vinda da exposição A Carta de Pero 
Vaz de Caminha para Porto Alegre.

patrocínio:

Zaffári %í íTpromoção.

^«555553
Sècreuru da Cultura.^DANA msBradesco
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Centenas de pessoas foram ver o documento escrito por Pero Vaz de Caminha

Carta é grande atração no Margs
A Carta de Pero Vaz de Caminha ta do português, pertencente ao 

levou centenas de pessoas a visitar o acervo da Torre do Tombo, de Lis- 
Museu de Artes do Rio Grande do boa, Portugal. O material é comple- 
Sul (Margs) neste final de semana, mentado pela produção de 22 artis- 
Ontem à tarde, formou-se uma tas plásticos. Essas obras, 11 das 
grande fila em frente ao museu, na quais de brasileiros, fazem uma re- 
Praça da Alfândega. Os interessados leitura do documento da Descober- 
queriam ver de perto o documento ta. Também há vídeos, pintura, co
que está sendo chamado, em alguns lagens, entre outras. A Carta ficará 
meios, de “certidão de nascimento em exposição até 22 de setembro, 
do Brasil”. A mostra que está no com entrada é franca. O horário é 
Margs consta de 28 páginas da Car- das lOh às 19h, de terça a domingo.
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CARTA — De hoje a 9 de setembro, o Margs está levando ao Shopping Igua- 
temi, parte da exposição “Carta de Caminha", atração atual das pinacotecas 
do museu. A idéia é a de uma parceria cultural entre o maior museu do Es
tado e um dos maiores centros de compra de Porto Alegre. As obras ficam ex
postas na praça Mario Quintana, no térreo do shopping center.
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A certidão do Brasil
Hoje é feriado nacional em comemoração à 

independência do Brasil, proclamada por Dom 
Pedro I, em 1822. Pela primeira vez no Estado, 
se tem a chance de conferir o primeiro docu
mento que registra o início dessa aventura, 
quando Portugal descobriu 0 Brasil, em 1500. 
No Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs), estão expostas duas páginas da famo
sa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão 
português que noticiou ao rei o achamento do 
país. Aproveite a folga e visite a exposição pa
ra ensinar a garotada (e aprender) mais um 
pouco da história brasileira e conhecer as relei- 
turas da carta feitas por diferentes artistas. O 
Margs (Praça da Alfândega, s/n°) estará aberto 
excepcionalmente neste feriado e permanece 

funcionamento no sábado e no domingo, 
das 9h às 19h.
em
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de visão

O MARGS e a BrasilConnects agradecem 
os patrocinadores que tornaram possível
a vinda da exposição A Carta de Pero 
Vaz de Caminha para Porto Alegre.

patrocínio:

ZaffariI
promoção

DANA


