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From the Editor

O

rgulhoso de sua ascendência judaica e de sua brasilidade até no nome de origem indígena, Moacyr Scliar
era gentil, cordial, acessível, humilde e vaidoso—de uma vaidade boa—ao mesmo tempo. Esta é uma
das lembranças que tenho de nosso encontro na University of California, Berkeley, quando, como professora da CAL, tive a honra de receber tão ilustre visitante. Mais detalhes de sua vida no Ponto de Vista de Regina Santos. Ponto de Vista apresenta, também, a evolução dos meios de comunicação através de uma crônica de
Dário Borim e nos faz relembrar—com um gostinho de saudade—que o contacto pessoal terá sempre seu lugar.
Destaque traz uma entrevista com Thomas Skidmore, brasilianista e renomado autor e que, por muitas gerações,
ensinou—conforme palavras do próprio autor—fatos dos Estados Unidos para os cidadãos do seu próprio país,
através da história do Brasil, país ao qual foi ‘convertido’ no seu primeiro ano como professor universitário. Vale
a pena ler sua irreverente entrevista. A Portuguese Newsletter
Newsletter,, como sempre, traz notícias de publicações, conferências passadas e futuras.

Luci Moreira

Destaque
Thomas Skidmore

Contents

by
Luci De Biaji Moreira

Luci Moreira - Your work encompasses brilliant analyses of the political,
social, and cultural aspects of Brazil. Could you tell the Portuguese Newsletter readers a little about your career, and how you became interested in
Brazil?
Thomas Skidmore - In college I became very interested in world
affairs—especially Europe. I took several summer trips to West
Europe, participating in Church sponsored work camps. That
continued on pg. 2
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also gave me the opportunity to
travel to (and live in) Belgium
and also France, Germany, Italy,
and Britain. Then I studied at
Oxford University, which gave
me further opportunity to travel
in Europe and Britain. The next
step was graduate study in History at Harvard University. During that 4 year span I spent a year
researching in Germany, which
was my chosen history field for
my dissertation. I returned to
Harvard to take up a junior faculty position teaching German
history. During my first teaching
year, I was offered a special fellowship to finance my conversion to Latin American history,
a field Harvard felt lacked sufficient faculty strength. After
that 3-year fellowship (when I
learned Portuguese and spent
several periods in Brazil) I began teaching Brazilian history
at Harvard. I later moved on to
Wisconsin to continue my teaching there.

LM - In the 1970’s during the dictatorship in Brazil, you gave public
statements about the political situation that caused confrontations with
the Brazilian government. Could you
tell us about what happened, and
what ramifications this episode had
on your work thereafter?
TS - I collided with the Brazilian
police once, when I was called in

“

for lengthy questioning. And I
was followed and surveilled in
public. But not physical harm—
it was cat and mouse—but fortunately they left me some cheese!
Since it was a semi-police state
I had to watch what I said to
my friends—I didn’t want to involve them in trouble with the
authorities. I also had to be circumspect in how I spoke to the
media—being an American, I
got a bit of slack on that. But
I found myself hiding behind
circumlocutions and humor, just
as a Brazilian politician or entertainer might. Being fluent in Carioca helped. And, graças a Deus,
Deus ,
Brazilians do have a good sense
of humor. One thing I learned,
Brazilians are NOT the same as
Germans. Thanks, Harvard.

LM - In 1994, a collection of your
essays was published in O Brasil
Visto de Fora (Paz e Terra, 1994).
You are very well respected in Brazil,
in Latin America, and the U.S. as
well, with most of your books translated into Portuguese and Spanish.
You are considered one of the foremost experts on Brazil’s history.
Could you tell us which of your books
gave you the most pleasure to write
and which one was the most difficult
to write? Which book do you consider
your best and most lasting contribution, and why?
TS - Most pleasurable was The

One thing I learned,
Brazilians are NOT
the same as Germans.
Thanks, Harvard

”

Politics of Military Rule in Brazil [Brasil
Brasil de Castelo a Tancredo
Tancredo],
],
because it was on the military
rule and how Brazil got out of it.
Two big points: (1) I wanted to
learn exactly how the oppressive
apparatus worked: How did it
keep people in line? How did the
rules justify it? How did people
react? (2) How did Brazil make
a peaceful transition to democracy? How was this possible in a
world full of violence? Was it a
special grace of o povo brasileiro
brasileiro??
The research for the book was
exciting because it required
an oblique approach—seeing
through the censorship and the
double talk and the euphemisms.
It required close reading of the
printed press and close listening
to the spoken sources—as one
journalist never tired of reminding me: “Quem fala não sabe, quem
sabe não fala.”

Most difficult to write was Black
into White [[Preto
Preto no Branco]—difBranco ]—difficult because this is treacherous
territory for a gringo to enter,
so easy to end in misunderstandings and misinterpretations, a
danger of projecting one’s intercontinued on pg. 3
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the place? What are the favorite
jokes and epithets? The favorite heroes and fools? I suppose
this means generating empathy
in the students—getting to see
how you, the professor, got interested in the subject—why it’s
likely to last—why becoming
fascinated with another country
doesn’t mean you have to give
up on your own.

Most lasting contribution is
probably my first book, Politics in
Brazil [[Do
Do Getulio a Castelo].
Castelo ]. That
is a difficult and complicated
story to get straight—explaining o pai dos pobres and a mãe dos
ricos to the children of Getúlio.
Again it was the problem of an
American writing about events
in which his country had a role
but not the key role. I think that
is the one the revisionists will
have most trouble revising. Yet
another big challenge was figuring out the role of Gilberto
Freyre in writing about his country—his critics and his fans.

Teaching’s best accomplishments are sparking
interest and enthusiasm
in students... bringing
them along to see what
is interesting , valuable
and unique in another
culture or country... becoming fascinated with
another country doesn’t
mean you have to give
up on your own

“

LM - You have taught at Harvard,
Wisconsin-Madison, and Brown, and
now are retired. What are your best
accomplishments as a teacher? What
would you tell new scholars and Brazilianists about the current academic
environment and how to be successful
both in the classroom and outside of
it?
TS - Teaching’s best accomplishments are sparking interest and
enthusiasm in students—both
undergraduates
and
graduates—bringing them along to
see what is interesting, valuable
and unique in another culture or
country. What is the “feel” of

”

Another pleasure—keeping
up with your former students—
especially graduate students:
Where are they now? Their institutions? Their new research?
Their publications? Their children—how many of those came
back to be taught by you (quite a
few in my case!)?
Also—the thrill of teaching another people about things they
didn’t know about their own
country. That has its own magic—a unique contribution for
a teacher—a storyteller who
drops into town to tell them

about their OWN story.

LM - You have been active for more
than forty years. During this time,
you have witnessed Brazil experience a series of ups and downs, in
political and economic terms. Do
you think that in the 2010 decade
Brazil has finally shrugged off the
label of ‘emerging nation' and has
or is ready to assume a position of
leadership in the international community? Is Brazil economically and
politically stable? What could attract
American scholarly interest in Brazil
today, and is this interest different
than the historical scholarly interest
in Brazil?
TS - This is a big question—or
series of question! Brazil is certainly emerging from the ranks
of emerging nations—it’s a little
like measuring the exact length
of a pregnancy—it’s difficult to
separate the expectations from
the reality—“I think it’s almost
here” I can hear the new momto-be saying.
In my more than 50 years as
a historian I have studied the
emergence of great nations such
as France and England—truly
impressive tales. Brazil isn’t
in that league yet (in the background Portugal might have
been). No Racine, no Shakespeare —but a very rich culture.
I think Brazil has found its
feet—with some of the toes still
conspicuously missing. One impressive feature—the bolsa família which seems to have solved
(if only for now) the problem
of how to set up a cash transfer
system for the poor that works
continued on pg. 4
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pretation onto another culture.
This gets at the heart of what
we scholars are trying to do
when we describe a culture other
than our own. My thoughts on
this subject (race) were stray, not
well connected until my wonderful wife put them in order. I am
still sorting all this out as I make
notes for a new edition of the
Brazilian version.
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well—something the US of A
has not figured out.
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Terrible problems remain—endemic crime, hopelessly tangled
judiciary, not enough cachaça
when you really need it. Mas
Deus é brasileiro e ele vai salvar o
Brazil—talvez a Dilma
Dilma.. As for
Brazil’s potential international
leadership—that is certainly
provocative. I think there are
still quite a few problems at
home that demand attention
before the new democrats start
attacking foreign mountains. Be
aware one of the lessons of European history. HUBRIS. I suggest the manic humor of Nelson
Rodrigues might be a good correction here. Brazil does seem
to be economically and politically stable today. BUT caution,
who knows what lies around the
corner. Stable—in comparison
to most of the era since 1945.
Things really began improving
in 1985, when the military left.
But 1985-2010 is not a long slice
of Brazilian history. There is
much water yet to pass under
the bridge of history. Our hope
is that the economic and political system now in place will be
resilient enough to deal effectively with the many pressures
that will come.
As to what could attract scholarly interest in Brazil—vast swaths
of inquiry, some of which are
implicit in my previous answers.
One of the most obvious is the
question of how Brazil is husbanding its natural resources—
deforestation, the opening of
new arable lands, vast application of fertilizer—future ef-

volume 25

fects? Also, water resources—
most electricity in Brazil is
generated by water power—how
long is this viable? These questions come to my mind because
I have just been reading Jared
Diamond’s Collapse
Collapse,, on what
leads some societies to survive
and others to collapse. He gives
heavy weight to environmental
factors—deforestation (or removal of the vegetable cover) is
a constant. Brazil has certainly
made many adjustments to its
environment in recent years (indeed throughout history).
These questions are obviously
linked to historical interest in
Brazil. Traditionally, historians
look for turning points, as I have
in these answers—vide Warren
Dean’s work on the deforestation of the Atlantic coast.

LM - In 2006, you donated your
personal library and papers to Brown
University Library, approximately
6,000 volumes of mostly English and
Portuguese, a reflection of over thirty
years of collecting 19th- and 20thcentury material. What do you foresee
will be the benefit of this collection
to Brown University and to the academy at large? Do you think that the
era of collecting a personal library of
such a grand scope has ended because
of different technology in use today?

number 1 – spring 2011

TS - Benefit of my donated library? Like any specialized collection, it has the advantage of
having a large number of highly
related titles within easy reach.
This is a real convenience. You
can then easily cross-reference
from one volume to another and
from one subject matter to another.
As for changing technology,
that’s another question. Personally, I think book-collecting
has many analogues. It’s about
physical possession of things or
beings. I like the tactile aspect—
the feel of the books, how they
bend and snap, and always come
open to the right page! It’s a feel
feel,,
a spitzen gefuhl
gefuhl,, if you will.
Books, books, books—it could
be a collection of favorite
knives, or postage stamps. Or
children you can hold, stroke,
and hug. Books are friends, if
you treat them right, they’ll treat
you right.
I like to think of my collection
nesting in the Brown Library,
where my friends can visit and
maybe some future students,
who will wander in, take a look
around, and say “Maybe the old
SOB knew what he was doing
when he wandered through the
sebos (2nd hand bookstores).”
- FINIS -

Selected pulications:
Politics in Brazil 1930–1964: An Experiment in Democracy (Oxford University Press, 1967)
Black Into White: Race and Nationality in Brazilian Thought (Oxford University Press, 1974)
Modern Latin America, with Peter H. Smith (Oxford University Press, multiple editions,
1984–2005)
The Politics of Military Rule in Brazil: 1964-1985 (1988)
Television, Politics, and the Transition to Democracy in Latin America (Johns Hopkins University
Press, 1993, ed.)
Brazil: Five Centuries of Change (Oxford University Press, 1999)
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Etc...
Brown University

organizadora Mary Risner e Lyris Wiedemann.
Matilde Scaramucci e
Ana Maria Carvalho
foram as plenaristas.
Os participantes representaram 6 países: EUA
(51), Brasil (11), Portugal (5), Uruguai (1),
México (1) e ColômCollege Of Charleston
above: Clea Rameh
bia (1)); 42 instituições,
Concerto
de
música
sendo: EUA (29), Brasil
brasileira, 14 de março de 2011
(8), Portugal (2),Uruguai (1), México
O cantor e compositor Duda
(1) e Colômbia (1); e 4 tipos de insLucena lançou seu segundo disco
tituições: universidades, bancos (2),
“Duda Lucena Quartet – Live” em
governo (3), ONGs (2). O simpósio
um show no College of Charleston
incluiu uma homenagem especial
com os seguintes músicos: Quentin
à Professora e autora Clea Rameh,
Baxter (bateria), Kevin Hamilton
pioneira no ensino de português nos
(baixo) e Gerald Gregory (piano).
EUA.
Ao violão, Duda Lucena apresentou
um repertório que incluiu músicas
de sua autoria bem como
músicas de Antonio Carlos
Jobim, Djavan, Caetano
Veloso, Gilberto Gil e outros.

Georgetown University
IV Simpósio sobre o Ensino
de Português para Falantes de
Espanhol, 10-12 de março de
2011
above: Francis Mizputen, Embaixador Ronaldo Dunlop,
Com 70 pesquisadores inscriVice-c nsul S nia Costa, Luiz Valente, Brown University
tos, o simpósio realizou-se na
Georgetown University, sob
a coordenação de Michael Ferreira
ABC do Português
e Vivaldo Santos e com patrocínio
4ª Oficina de Aperfeiçoamento de
conjunto da Georgetown e da UniProfessores de Português como
versity of Florida. Além dos coordeLíngua de Herança para Filhos de
nadores, fizeram parte da comissão
Brasileiros, 30 de abril de 2011
Com apresentações e exercícios, teoria e prática, a oficina foi conduzida
por Clémence Jouët-Pastré (Harvard
University) e Gláucia Silva (University of Massachusetts, Dartmouth) e
organizada pelo Programa de Estudos Brasileiros/The Brazilian Studies Program e o Departamento de
above:Michael Ferreira and Vivaldo Santos

above: Michael Ferreira, Ana M. Carvalho,
and Danielle Granier

Como nos eventos anteriores, os
coordenadores estão planejando a
publicação de um livro com artigos
selecionados, dentre os trabalhos
apresentados. Em opinião de consenso, o campo de pesquisa na área
de português para falantes de espanhol está se desenvolvendo e internacionalizando. Uruguai, Austin,
TX e a Universidade de Columbia,
em Nova York estão sendo cogitados como futuros locais para outras
edições deste evento bianual. [Lyris
Wiedemann].

continued on pg. 12
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Symposium: Rio de Janeiro in Literature, 4 February 2011
The Department of Portuguese and
Brazilian Studies of Brown University in conjunction with Instituto
Cultural Cidade Viva and Instituto
Light, both from Rio de Janeiro,
presented a symposium on the occasion of the North American launching of the three first volumes of the
“River of January” series of bilingual editions of works dealing with
Rio de Janeiro. Ambassador Ronaldo Dunlop, Consul General of
Brasil in Hartford opened the symposium, which included a discussion
panel with Nelson Vieira (Brown),
Luiz Fernando Valente (Brown), and
Francis Miszputen (Instituto cultural
Cidade Viva, executive producer of
the series).

Espanhol e Português da
Georgetown University e
pela ABRACE - Associação
Brasileira de Cultura e Educação.
Informações:<ProjetoOfic
inaPortugues@gmail.com>
e <www.abracebrasil.org>.
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Ponto de Vista
Moacyr Scliar: Follow the Yellow T-shirt
Regina Santos

A

literatura
brasileira
perdeu, no último dia
27 de fevereiro, um de
seus maiores representantes:
o escritor Moacyr Scliar,
natural de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, que crescera
no bairro do Bom Fim,
tradicionalmente
conhecido
por abrigar a comunidade
judaica. O gaúcho Scliar,
também médico especialista
em saúde pública, era filho
de imigrantes provenientes da
Rússia que se estabeleceram
no Brasil em 1904. Sua forte
herança cultural teve um
papel marcante em sua vida
pessoal, em sua carreira como
médico e em sua obra, cujo
reconhecimento não tardou a
vir. Com quase oitenta livros
publicados, entre os quais se
incluem romances, contos,
crônicas, ensaios e obras
infanto-juvenis, Scliar recebeu
inúmeros prêmios desde o
início de sua carreira literária.
Foi vencedor do Prêmio da
Academia Mineira de Letras
em 1968 (ano da publicação
de O carnaval dos animais,
animais , livro
de contos considerado pelo
autor sua primeira obra) e de
quatro prêmios Jabuti (em
1988, 1993, 2000 e 2009), entre
outros. Foi ainda colunista e
colaborador de diversos jornais
no país, destacando-se o Zero
Hora e a Folha de São Paulo, e
professor visitante em Brown,
Stanford e Universidade do

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

“
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Texas, Austin. Em 2003, Scliar
foi eleito sucessor de Geraldo
França de Lima, passando a
ocupar a Cadeira número 31 da
Academia Brasileira de Letras.

Para Scliar, seria vital
que olhássemos para a
nossa pátria sob a perspectiva do imigrante,
pois este costuma ter
como ferramentas apenas
o otimismo e a esperança

N

”

o verão de 2005, a Escola de Português de
Middlebury College,
em Vermont, teve a honra de
receber Moacyr Scliar como escritor convidado (writer-in-residence), acompanhado de sua
esposa, Judith Olivien. Durante sua estada, o escritor participou dos eventos promovidos
pela escola e compartilhou um
pouco da sua experiência de
vida e trajetória literária com os
alunos. A linguagem acessível
da obra de Scliar—que, como
ele mesmo explicara, permitiu
que uma parte consideráve l de
sua produção literária tivesse
sido traduzida para diversos
idiomas—também estava pre-

sente em seu discurso oral, o
que facilitou a comunicação
do escritor inclusive com estudantes que estavam aprendendo a língua portuguesa há
apenas algumas semanas. Suas
palestras, participações em sala
de aula e relatos foram registrados e documentados em vídeo.
Para aqueles que não tiveram a
oportunidade de participar do
nosso programa em 2005, segue aqui um breve comentário
de sua visita.
Scliar dizia-se pertencer a
uma geração de escritores
fortemente marcada pela ditadura militar brasileira (19641985), cuja temática de
caráter histórico permeou a
produção literária nos anos
de transição entre as décadas
de sessenta e setenta. Diante
de um quadro político turbulento, o escritor enveredou
pelo realismo mágico ao tratar
de temas como a condição de
imigrante, a tradição judaica
e as particularidades da classe
média urbana brasileira. Além
disto, sua experiência como
médico na área de saúde pública foi fundamental para que
Scliar desenvolvesse um olhar
perspicaz sobre a realidade nacional de seu tempo, tornandose ciente de seu papel social e
político como escritor. Deste
modo, suas atividades profissionais
complementavam-se,
transpondo da medicina para a
continued on pg. 7
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Ponto de Vista: “Relembrando”, continued from pg. 6

literatura, e vice-versa, um lado
humanista que também era oriundo de sua herança étnica e
cultural, visível no homem de
jeito simples e postura humilde
que nos visitou.

Ao se referir à literatura denominada “gaúcha”, o escritor
diferenciava duas tendências
principais: a literatura regionalista, com predomínio do linguajar de fronteira, e a literatura de caráter histórico, que
teve como principal expoente

Em Middlebury, Scliar revelouse um ufanista. Segundo ele,
no que tange às discussões a
respeito do Brasil, “o futuro
chegou, mas não é reconhecido como deveria ser” ((Learning
Learning
Language through Cultural Texts:
Portuguese.. CD-ROM 2). Em
Portuguese
uma espécie de releitura do
primeiro momento modernista
brasileiro, em que o nacionalismo se manifesta em múltiplas facetas e o ufanismo surge
como uma destas questões ver-

tentes, o autor comentou sobre
a visão otimista do imigrante
que, em geral, difere do olhar
comum e inexorável do cidadão
brasileiro sobre sua nação, uma
vez que o negativismo estaria
intrinsecamente conectado ao
processo de formação da nossa
cultura e dos nossos valores.
Para Scliar, seria vital que nós
olhássemos para a nossa pátria
sob a perspectiva do imigrante, pois este costuma ter como
ferramentas apenas o otimismo
e a esperança, que representam
alicerces propulsores de uma
mudança real e positiva. Para
o autor gaúcho, somente assim
o povo brasileiro seria capaz
de caminhar em prol da construção de uma sociedade mais
justa e igualitária.
A presença de Moacyr Scliar
na Escola, marcada por seu
incessante e sempre generoso
diálogo com os estudantes, parece tê-lo tornado ainda mais
otimista com relação à cultura
brasileira. Fazendo referência
à camisa amarela usada pelo
grupo e parodiando a trilha sonora de O Mágico de Oz
Oz,, o autor
afirmou, com seu bom humor
característico: “Follow the yellow T-shirt”. Que o amarelo
de nossas camisas represente a
riqueza deste escritor movido
por tão nobres ideais, e que as
gerações seguintes sigam seu
legado e usufruam de sua imprescindível contribuição à literatura e ao pensamento nacional. 
Regina Santos is the Assistant Director of
Middlebury College’s Summer Portuguese
School, and Lecturer in Portuguese at the
University of Pennsylvania.

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Uma das características mais
marcantes de sua obra—o retrato da condição de imigrante—revela a faceta da crise
identitária e a necessidade de
perpetuar, através da literatura,
as transformações sociais e o
impacto da experiência imigratória ao longo dos tempos.
A especificidade da condição
judaica, em particular, influenciou de forma contundente
sua produção literária, consolidando, de maneira definitiva,
tal tradição no imaginário da
literatura
sul-rio-grandense,
valendo-se muitas vezes de um
humor melancólico e filosófico.

o escritor Érico Veríssimo. Orgulhoso do mercado editorial
do Rio Grande do Sul, Scliar
enfatizou, na época, a importância da literatura infantojuvenil em expansão, uma vez
que considerava essencial o
contato com os jovens, desmistificando assim o papel do escritor e tornando-o visível, de
forma a fomentar a prática da
leitura. O grande número de livros publicados pelo autor para
este público em especial reflete
tal preocupação e, sobretudo,
revela a influência exercida
pelo ambiente familiar durante
sua infância. Conforme Scliar
recordou em tom saudosista,
sua mãe era uma leitora ávida e
sempre o incentivou neste sentido, e seu pai era um notável
contador de histórias, que, apesar de não serem ficcionais, faziam parte do universo da experiência imigratória pelo qual
transitara. Scliar transformou
esta experiência em escrita,
deixando para as gerações seguintes o legado fundamental
de uma obra considerada um
marco da literatura brasileira
contemporânea.
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Mensagens
Dário Borim
University of Massachusetts, Dartmouth
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s formas das pessoas se
comunicarem mudaram
radicalmente nos últimos anos. Houve o tempo de
se usar o serviço de correio via
lombo de burro para se enviar
notícias. Que transformação passou a humanidade entre aqueles
dias imemoráveis e perdidos
na história e os atuais, quando
pelo sistema Skype, por exemplo, as pessoas separadas por
rios e mares se falam e se vêem
na tela de computador, ou até
mesmo no visor de um telefone!

“

O telégrafo e as locomotivas
trouxeram novo impulso à velocidade das comunicações interpessoais. Mais tarde, os automóveis e os aviões, também.
Com o desenvolvimento da
eletrônica, porém, a revolução
foi radical. Primeiro vieram os
satélites, mas as chamadas telefônicas eram muito caras. Depois passamos a trocar longas
“cartas” por meio de fitas cassetes. Filhos e pais, namorados
e amigos do peito, podiam contar longos casos, compartilhar
de música e poesia, e enviar essas gravações por meio de um
serviço postal que podia levar
entre dois dias a duas semanas.
Tomava um tempo, mas a comunicação chegava, levando a voz
dos entes queridos, as emoções
e muita “vida” que assim se fazia
possível entre amantes, amigos e
parentes afastados fisicamente.

Eu sempre gostei de escrever e
receber cartas. Até sonhava com
elas, e acabei virando colecionador de selos postais. Antes
de completar 14 anos já tinha
correspondentes
internacionais (na Argentina, Canadá,

Ficou-me mais uma lição
sobre a fragilidade da
vida humana e da necessidade de não deixarmos
para amanhã a chance
de conhecer alguém que
cruza nosso caminho e
tem afinidade com nossa
alma

”

Colômbia, Grécia, entre outros países), e me deliciava com
o privilégio de praticar inglês e
espanhol e ainda aprender sobre
aquelas culturas via correio. Tanto gostava de me corresponder
por cartas que guardo na casa de
meus pais, até hoje, um acervo
de mais de 500 correspondências. Que mundo e que vida estão lá preservados! Em meio a
elas também possuo varias dezenas daquelas tais fitas-cartas, inclusive valiosas gravações feitas
por meus pais a partir do dia em

que eu vim estudar e trabalhar
nos Estados Unidos, em março
de 1981. Não havia limite para
o quê, como ou quando gravar
uma carta-cassete, já que os gravadores portáteis podiam nos
acompanhar a qualquer lugar.
Lembro-me de ter feito gravações daquele tipo até enquanto
caminhava pelas ruas, curtia uma
festa, ou me encontrava com
amigos num bar.
Hoje, em plena era do e-mail,
das comunidades virtuais como
o Orkut e o Facebook, e das
ligações baratas ou gratuitas entre pessoas morando em regiões
tão distantes do planeta, acabo
de receber uma mensagem de
um modo bem antigo, certamente o meio de comunicação
mais ancestral de toda a história
da humanidade: o boca a boca.
Aquele recado foi de outro
modo ainda mais significante,
um tipo de mensagem que eu jamais recebera. Aconteceu na biblioteca central da Universidade
de Massachusetts Dartmouth,
onde trabalho há muitos anos.
Antônio, um senhor de meiaidade, me procurou após assistirmos a uma palestra de
Salwa Castelo-Branco sobre a
história da música portuguesa
do século XX. Perguntou-me
o nome. Quando soube quem
eu era, disse que estava muito
satisfeito por ter me encontracontinued on pg. 9
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Ponto de Vista: “Mensagens”, continued from pg. 8

do. Trazia uma mensagem, mas
talvez eu não me lembrasse mais
da pessoa que a enviara. Quando
Antônio mencionou o nome de
seu irmão, Luís, tive a forte sensação de que eu sabia quem era
o tal Luís, apesar de eu não ter
recebido ainda nenhuma indicação de quem se tratava. Eu estava certo.

Antônio narrou um pouco da

Quando Luís mudou-se para a
Carolina fez questão de comprar
uma casa próxima a um hospital, pois sua esposa era diabética
e passava por crises de saúde
bem amiúde. Mal sabia ele que
nesse hospital ele passaria muito
mais tempo do que ela. Antônio
disse-me que seu irmão era cheio
de vida, cheio de entusiasmo e
amor pela música, mas que seu
fim foi muito rápido. Um câncer
no intestino ceifou-lhe a vida
apenas noves meses após os primeiros sintomas.
Aquela conversa de dez minutos não me saiu da mente até

hoje. Ainda me pergunto muitas
coisas depois de receber aquela
mensagem de um ser que já tinha
partido desse mundo. Senti um
misto de prazer e dor naquela
hora, o que se repete neste momento. Fiquei tão honrado por
receber tal recado quanto incomodado pelo fato de não mais
possuir suas mensagens eletrônicas e, pior, não ter feito nada
para me encontrar com aquele
ouvinte-amigo. Ficou-me mais
uma lição sobre a fragilidade da
vida humana e da necessidade
de não deixarmos para amanhã
a chance de conhecer alguém
que cruza nosso caminho e tem
afinidade com nossa alma, com
nosso modo de encarar e desfrutar dessa existência tão bela, por
várias razões, mas também tão
surpreendente, porque tão sinistramente injusta e passageira. 

University of Northern Iowa

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Antônio disse-me que seu irmão, Luís Cabral, pediu-lhe
para me dizer, quando me encontrasse, que ele, Luís, tinha
gostado muito de ouvir o Brazilliance, meu programa de rádio.
Confirmada a minha suspeita
de que o tal Luís era o mesmo
que eu imaginara, imediatamente
disse a Antônio que eu também
tinha ótimas lembranças daquele
ouvinte assíduo, tão interessado
em música brasileira, portuguesa e luso-africana, e tão gentil
a ponto de me escrever emails
após cada programa, comentando o repertório tocado naquela
quinta-feira ou sugerindo novos
títulos para o programa da semana seguinte. Eu, que nunca encontrei Luís pessoalmente, tinha
agora a oportunidade de saber
mais sobre aquele ouvinte leal,
de quem eu não recebia mais
emails há muitos anos.

história do irmão. Sua voz já se
encontrava alterada, mais suave
e emotiva. Disse que não queria
reclamar da vida ou do destino,
mas isso era difícil, pois seu irmão falecera epoucos meses antes, aos 65 anos de idade. Formara-se engenheiro com a primeira
turma graduada no novo campus
da nossa universidade. Amava
música. Tocava violão e violoncelo. Participou de uma banda de
jazz por aqui na região de Rhode
Island e depois na Carolina do
Norte, onde foi morar por ordem da marinha, para a qual trabalhava. Na marinha ele chegou
a tocar numa orquestra sinfônica
e até a dar aulas de violoncelo.

Local Chapter: Alpha Iota Chapter
Active Members: Julia A. Abbott,
Jordan Brunsma
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LIVROS

10

‘River of January’ serie, Editora Cidade Viva, 2010.
Três clássicos da literatura brasileira
foram lançados no dia 4 de fevereiro
de 2010, na Brown University. Os títulos fazem parte da coleção ‘River
of January’—O Rio de Janeiro visto
por seus escritores, cujo propósito
é publicar edições bilíngues de obras que buscaram revelar o espírito
carioca nos últimos 200 anos. Na
ocasião, foram lançados A Alma
Encantadora
das Ruas - The
Enchanting
Soul of The
Streets,, de
Streets
João do Rio;
Memórias de Um Sargento de Milicias - Memoirs of a Militia
Sergeant,, de Manuel Antônio de AlSergeant
meida; e Casa Velha – The Old House
House,,
de Machado de Assis.
‘River of January’ - Com a tradução
literal do nome da cidade, a coleção
tem como idéia principal permitir
que o leitor vivencie a experiência
de ‘ser carioca’ em diferentes épocas, apresentando um retrato da
vida e dos costumes da cidade do
Rio de Janeiro, desde a instalação da
corte até os dias de hoje. Os títulos
são ilustrados por Waltercio Caldas,
Luiz Aquila e Daniel Senise e traduzidos por Mark Carlyon. Os livros
da coleção ‘River of January’ foram
oferecidos ao Presidente Obama

como presente do Governador do
Rio Sergio Cabral.
Para informações e aquisição das
obras:
<https://editoracid.lojablindada.com/index.php> (site
oficial da editora) e <http://www.
atlanticobooks.com/>(site da distribuidora nos EUA).

Brazilian Popular Music and Citizenship,, edited by Idelber Avelar and
ship
Christopher Dunn. Duke University
Press, 2011. The book has a series
of essays exploring popular music
and national identity, social class, racial formations, and political protest
in Brazil.

Lusophone Africa: Beyond Independence,, by Fernando Arenas. Univerdence
sity of Minnesota Press, 2011. The
book is a study of the contemporary cultural
production
of
Portuguese-speaking
Africa
and its critical
eng ag ement
with globalization in
the aftermath of colonialism.

The Dragon in the
Room: China and
the Future of Latin
American Industrialization,,
trialization
by
Kevin P. Gallagher and Roberto Porzecanski.
Stanford University Press, 2010.

Retrato do Brasil em cordel
cordel,, de Mark
J. Curran. Ateliê Editorial, 2011.
Esta obra mostra quarenta anos
de pesquisa sobre a literatura de
cordel.

Dicionário de fonética e fonologia
fonologia,, de
Thaïs Cristófaro Silva. Editora Contexto, 2011.
Círculo Veloso-Guerra e Darius Milhaud
no Brasil: Modernismo antes da Semana
Semana,,
de Manoel Aranha Correa do Lago.
Editora Reler, 2010.
Bossa Nova e crítica: polifonia de vozes
na imprensa,
imprensa, de Liliana Harb Bollos.
Annablume, 2010. O livro faz uma
análise crítica da Bossa Nova desde
1958.
Cinemateca brasileira: das luzes aos anos
de chumbo
chumbo,, de Fausto Douglas Correa. Editora UNESP, 2010. O livro
trata, especialmente, dos filmes das
décadas de cinquenta e sessenta.
continued on pg. 11
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Rio de Janeiro: Urban Life through the
Eyes of the City
City,, edited by Beatriz Jaguaribe. Routledge, 2011. This book
analyzes Rio de Janeiro, in terms of
its popular culture and cultural innovation.
Candomblé da Bahia: resistência e identidade de um povo de fé
fé,, de José de Jesus
Barreto. Editora Solisluna, 2010. A
obra trata do culto aos orixás nos
terreiros de Candomblé.
Azul-Corvo, de Adriana
Azul-Corvo,
Lisboa. Rocco, 2010.
O livro é um romance
em tempos de diáspora
moderna.

Visão alienígena
alienígena,, de Elizabeth (Libby)
Ginway. Editora Devir, 2011. Este
livro é uma coletânea de ensaios sobre ficção científica brasileira.

MÚSICA
O
segundo
CD de Duda
L u c e n a ,
“Duda
Lucena Quartet
– Live”, foi
lançado no dia
14 de março
de 2011, com
músicas de sua autoria e de Jobim,
Djavan, Caetano, Gil, entre outros.
Para shows e aquisição do seu disco,
o músico pode ser contatado através

ADOTE BIBLIOTECA
Adote Biblioteca é um projeto da
Livraria Cultura e da POIESIS Organização Social de
Cultura. O leitor escolhe
uma cidade ou uma escola
pública, seleciona um ou
mais livros e se torna parceiro do movimento que
quer tornar o Brasil um
país de leitores. A Livraria
Cultura transporta e reverte
parte do valor total doado
em mais exemplares para
cada biblioteca
adotada.

Revista IHBG
A Revista do Instituto
Histórico e Geográfico
Brasileiro (Rio de Janeiro), referente a 2010,
encontra-se online para
livre
consulta
na internet. Os
números
antigos (anos 1839 a
2009) estão todos
igualmente disponíveis no portal da revista,
com livre acesso. Endereço
eletrônico:
<http://www.
ihgb.org.br/rihgb.php>.

ONLINE
NCLRC - The Culture Club
The National Capitol Language Resource Center’s Culture Club is an
online environment where teach-

FILMES
“As Melhores Coisas do Mundo,”
2010. Directed by Laís Bodanzky
“A Suprema Felicidade,” 2010. Directed by Arnaldo Jabor
“Carregadoras de Sonhos,” 2010.
Directed by Deivison Fiuza
“5X Favela - Agora por Nós Mesmos,” 2010. Directed by Cacau
Amaral and Cadu Barcelos
“Chico Xavier,” 2010.
Directed by Daniel
Filho
“Lula, o Filho do Brasil,” 2010. Directed
by Fabio Barreto
“Nosso Lar,” 2010.
Directed by Wagner
de Assis
“Olhos Azuis,” 2010.
Directed by José Joffily
“O Bem Amado,” 2010. Directed by
Guel Arraes
“Quincas Berro D’água,” 2010. Directed by Sergio Machado
“O Estranho Caso de Angélica,”
2010. Directed by Manoel de Oliveira
“Aquele Querido Mês de Agosto,”
2008. Directed by Miguel Gomes. 

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

Brasil holandês (16301654),, organização, in1654)
trodução e notas de
Evaldo Cabral de Mello.
Editora Pinguim, 2010.
O livro traz o panorama
do Recife sob domínio dos holandeses.

do email <duda@dudalucena.com>
e na sua webpage: <www.dudalucena.com>.

ers of foreign languages can find
materials and information to help
them teach about the culture(s) of
their target language(s) to discover
what is currently featured in each of
the nine rooms of the Club. Each
room also has a link to its Collection
where you will find all the previously-featured materials.
Information:
<http://nclrc.org/
cultureclub/email_club.html>.
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Etc...
(continued from pg. 5)
Harvard
“Vejo-a or Não a vejo: A Glance
at the History of Brazilian Portuguese,” 10 March 2011
Lecture by Filomena Sandalo, Professor of Linguistics, UNICAMP,
Visiting Scholar, Department of
Linguistics, MIT. Moderated by Ma-

Bruce Fryer (U of South Carolina)
and Mary Risner (U of Florida) presented the workshop: “K-12 Business Language: Preparing students
for the global workplace.”
Information: <https://www.regonline.com/builder/site/Default.
aspx?EventID=905304 >.

The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese

U of Wisconsin-Madison
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April 25, 2011 – Ambassador João
Almino, current Consul General of
Brazil in Chicago, was recipient of
the “Global Citizen Award” of the
University of Wisconsin-Madison.
This marks only the third time this
award has been given by the University.
above: Bruce Fryer and Mike Shealy , CIBER

ria Polinsky, Professor of Linguistics
at Harvard University.

CIBER – Charleston, SC
13th Annual CIBER Business Language Conference, 23-26 March
2011
Theme was “Bringing Languages
and Business together: New Directions for a critical need.” The conference brought together students,
teachers and language professionals
from around the world to Charleston, SC, in order to discuss methods for blending
the teaching of
business, language
and culture. Orlando Kelm (U of
Texas) offered the
workshop: “Innovative technologies
for teaching business language” and

Contexts of Language Teacher Education; Collaborations in Language
Teacher Education; and Processes
of Language Teacher Education.
Information:<http://www.carla.umn.
edu/conferences/lte2011/>.

CELPE
Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (CelpeBras), 27 e 28 de abril, 2011.
Postos nos Estados Unidos: Florida
International University, Harvard
University, University of Florida at

AOTP
American Organization of Teachers
of Portuguese, 14 de abril de 2011
Miami, FL. Painel: “O Uso de Tecnologia no Ensino e Aprendizado
de Língua Estrangeira: Ferramentas
e Estratégias.” Panelistas: Susanna
Florissi - Diretora da SBS (Special
Book Services) no Brasil e autora
de livros didáticos; Michael Ferreira
(Georgetown); e Leila da Costa (UM). Informações: <http://www.
aotpsite.org>.

Gainesville, Utah Valley University.
Informações: <http://celpebras.inep.
gov.br/inscricao>.

ICLTE

NCOLCTL

7th International Conference on
Language
Teacher
Education, 19-21 May
2011
Minneapolis, Minnesota. Themes: Expanding Our Horizons:
The Knowledge Base
of Language Teacher
Education;
Social,
Cultural, and Political

above: Toni Cowles and Mary Risner, CIBER

above: Orlando Kelm, CIBER

14th Annual Conference on Less
Commonly Taught Languages, 7-10
April 2011
Madison, Wisconsin. Theme: Building
Language Capacity: Collaboration, Innovation, Globalization.

U Of Florida, Gainesville
“Emergent Brazil”
Preliminary Seminar for the CPDOC
of the Fundação Getúlio Vargascontinued on pg. 13
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Center for Latin American Studies
Faculty Research Partnership and
Exchange. 2-3 December, 2010.
Event organized by Celso Castro (CPDOC) and Jeffrey Needell
(UF), with the presence of Manuel
Vasquez (UF), Fernando LattmanWeltman (CPDOC), and Elizabeth
Ginway (UF).
6th Annual Graduate Student Colloquium. 16-19 de fevereiro
Organizado pelos estudantes de
pós-graduação do Department of
Spanish and Portuguese Studies,
Univ. of Florida. Os professores C.
Perrone e E. Ginway serviram de
moderadores.

Elizabeth Ginway introduced and
discussed screening of “Cinderellas, Wolves and a Prince Charming”
(2009), a documentary film about
sexual tourism by Joel Zito Araújo.
25 September 2010.

UERJ
Centenário Afrânio Coutinho:
História e Legado, 23 de março de
2011. Faculdade de Letras/ Centro
de Estudos Afrânio Coutinho da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenação: Eduardo F. Coutinho e Mônica Amim. 

CONCLADIN
III Conferência Internacional do
Centro de Estudos das Culturas e
Línguas Africanas e da Diáspora
Negra. 17 a 19 de Maio de 2011.
Tema geral: População, Populações:
A humanidade revelada. O congresso homenageia e reflete criticamente
sobre a população africana. Faculdade de Ciências e Letras – Campus
de Araraquara – UNESP
above: Libby Ginway

Agenda
ABRALIC
XII Congresso Internacional da
Associação Brasileira de Literatura
Comparada
18 a 22 de julho de 2011, Curitiba.
Dentre os temas: Ética e Estética
na Literatura Judaica. Informações:
<www.abralic.org.br>.

JEGRG
II Jornada de Estudos Gráficos
sobre Romances Gráficos
29 e 30 de junho de 2011,
Universidade de Brasília – UnB
Organização: Grupo de Estudos em
Literatura Brasileira Contemporânea.
Apoio: Programa de Pós Graduação
em Literatura da UnB.

I n f o r m a ç õ e s :
<jornadaromancesgraficos@gmail.
com>.

Middlebury College
9th Portuguese Summer School of
Middlebury College
24 June – August 12, 2011. This
year’s theme: “Life does not come
with subtitles.” The program offers
an eight-week immersion program,
with graduate and undergraduate
classes. Graduate courses offered
this year: Film and Literature of
the Lusophone World, Phonetics,
and L2 Teaching Methodology.
For undergraduate students, the
program includes Beginning to
Advanced levels, in addition to

cultural modules of Brazilian music,
African heritage, Environmental
Studies, Portuguese Literature,
Theater, Culture and Civilization,
Politics, and History, and a variety
of daily co-curricular activities.
Information: Dr. Luci Moreira,
director. <go.middlebury.edu/ls/
portuguese>.

UMASS Dartmouth
18th UMass Dartmouth Summer
Program in Portuguese
5 July – 4 August 2011. The
Program will offer three intensive
undergraduate and graduate-level
courses that highlight Brazil’s
growing cultural, political and
economic importance to the region’s
continued on pg. 14
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Alfredo Suppia, da Universidade
Federal de Juiz de Fora, liderou a discussão sobre: “Saneamento básico o
filme,” 15 February, 2011; e “Dita-

dura, Ecologia e Distopia em Filmes
Brasileiros de Ficção Científica,” 16
February, 2011.
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cultural landscape: (1) Special Topics
in Luso-Afro-Brazilian Studies
and Theory; (2) Brazilian Politics;
(3) Introductory survey course on
Brazilian literature and culture and
also Portuguese language classes.
Information: Prof. Christopher
Larkosh,
director.
<www.
portstudies.umassd.edu/verao>.

SOCINE

U Wisconsin-Madison

SIMELP

Summer Intensive Portuguese
13 June – 5 August 2011. This eightweek course is designed for people
wishing to intensively study Brazilian
Portuguese at the beginning level.
The Program is designed for
Spanish speakers, graduate students,
faculty and other researchers, and
advanced undergraduates who need
to develop communication skills and
reading knowledge for research.
Information: <http://spanport.lss.
wisc.edu>.

III Simpósio Mundial de Estudos de
Língua Portuguesa
30 de agosto a 2 de setembro de
2011, Universidade de Macau.
Informações: <http://www.umac.
mo/fsh/dp/III_simelp/>.

San Diego State Univeristy
Summer Institutes
ACTFL-Oral Proficiency Interview
training. August 1-4
Social Media Workshop. August 1519
Testing and Assessment Workshop.
August 8-11 Information: <http://
larc.sdsu.edu>.

ATWS
29th Annual Conference of the
Association of Third World Studies
20 - 23 November 2011, Salvador,
Brazil.: “Global Change, Shifting
Dynamics and the Third World.”
Information:
<http://gsw.
edu/~atws/>.

XV Sociedade Brasileira de Estudos
de Cinema e Audiovisual
20 a 24 de setembro de 2011, Escola
de Comunicação da UFRJ - Rio
de Janeiro, RJ. Seminário temático
sobre cinema, transculturalidade
e globalização. Tema Geral:
Imaginários (In)visíveis.

UFBA
XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro
de Ciências Sociais
7 a 10 de Agosto de 2011,
Universidade Federal da Bahia,
Salvador, BA. Tema: Diversidades e
(Des)Igualdades.
Informações: <www.conlab.ufba.
br>.

PLE-RJ
VII Encontro de Português Língua
Estrangeira do Rio de Janeiro
15 a 17 de junho de 2011, PUC-Rio.
Tema: Língua e cultura: desafios
em prática. Organização: PUC-Rio,
UFF, UFRJ. Comissão Executiva:
Rosa Marina Meyer, Norimar Júdice
e Patrícia Campos de Almeida.

Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais da Universidade do Algarve.
O congresso reunirá especialistas
das diferentes universidades sobre
a figura e a obra de José Saramago
“Homenagem ao Prémio Nobel de
Literatura em Língua Portuguesa”.
Outras áreas como Linguística,
Literatura, Teatro, Comunicação,
Cinema, Música e Artes Plásticas,
bem como outras expressões
artísticas, Media, História, Geografia,
Ciências
Políticas,
Economia,
Direito, Antropologia, Sociologia,
Estudos da Cultura e Turismo, farão
parte do congresso. Informações:
<www.fchs.ualg.pt/xcail>.

M/MLA
53rd Annual Midwest Modern
Language Association Convention
3-6 November 2011, St. Louis,
Missouri at the St. Louis Union
Station Marriott.
Luso-Brazilian Studies I (M/MLA
Permanent Section). Topic: “Play” in
Luso-Brazilian Cultural Production.
Chair: Andrew Rajca, University of
South Carolina, <rajca@sc.edu>.
Luso-Brazilian Studies II (M/
MLA Permanent Section). Theme:
Oral Traditions of the Portuguese
Speaking Countries. Chair: Isabel
Ferreira, Universidade Federal de
Lavras
<isabelferreira@dch.ufla.
br>. 

AIL
X Congresso da Associação
Internacional de Lusitanistas
18 a 23 de Julho de 2011, Faro.
Organizado pelo Departamento de
Línguas, Comunicação e Artes da

Creddits
Design and English editiing:
Luca
L
Lu
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orei
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Relembrando...
Hilgard O’Reilly Sternberg

Benedito Nunes

Moacyr Scliar

Hilgard O’Reilly Sternberg, a professor emeritus of Geography at
the University of California, Berkeley, native of Brazil, and considered
the ‘dean’ of Amazonian geography,
died on March 2, at 93. He studied
the Amazon River and the people
living along its banks for more than
half a century. He not only wrote
about the Amazon’s physical geography, ecology and anthropology, but
also about its history and politics.
His emphasis was on how human
society affects the environment.

O crítico literário, professor, escritor,
ensaísta e filósofo paraense Benedito J. V. da Costa Nunes faleceu no
dia 27 de fevereiro de 2011 aos 81
anos, em Belém, no Pará. Benedito
Nunes era um especialista em Clarice Lispector, João Cabral de Melo
Neto e Guimarães Rosa. Em 2010,
Benedito Nunes recebeu o prêmio
Jabuti na categoria “Teoria/Crítica
Literária” por A clave do poético e também foi o grande homenageado pela
Academia Brasileira da Letras que
deu a ele, pelo conjunto de sua obra,
o Prêmio Machado de Assis.

No dia 28 fevereiro de 2011faleceu
em Porto Alegre o escritor Moacyr
Scliar. Autor de mais de setenta livros, sétimo ocupante da cadeira 31
da Academia Brasileira de Letras,
desde 2003. Seu livro O centauro no
jardim foi incluído entre os melhores
trabalhos da literatura moderna judaica pelo “The National Yiddish
Book Center.” Suas obras foram
traduzidas para vários idiomas e sua
obra de ficção está na Bibliografia Internacional de Traduções da
UNESCO.

93rd Annual AATSP Conference
6-9 July 2011

Spanish and Portuguese for a New Era: Advocacy,
Policy and Programs
Grand Hyatt Washington at Metro Center
1000 H Street Northwest
Washington, DC 20001
More information: <http://www.aatsp.org/>
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