
História para todos
Com suas envolventes narrativas sobre fatos e personagens históricos, Mary del Priore ganha 
as listas de mais vendidos e cumpre a missão de levar a memória do Brasil ao grande público
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Em quadrinhos, a mágica
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Cartas

Editorial
EditorialEditorial

Parabéns ao Paulo Cesar de Araújo por não ter desistido 
da luta pela liberação de sua biografia do Roberto 
Carlos. A censura é uma das coisas mais abomináveis 
numa sociedade livre, é lamentável que um artista como 
Roberto esteja se prestando a esse papel, com apoio de 
outros nomes.
Marília Granato Silva
Belo Horizonte-MG

Uma grata surpresa ver o Reinaldo Polito com um 
texto de ficção na revista (Ficções Livrescas, edição 
49). Admiro muito seu trabalho e sou leitor assíduo 
de seus livros e de suas colunas na revista. 
Edson Pádua 
São Paulo-SP

A equipe da revista quer ouvi-lo, leitor-livreiro! 
Sugestões, críticas e idéias podem ser enviadas ao 
e-mail revista@superpedido.com.br, ou remetidas 
para o endereço da redação. Mãos à obra!

50

Caros leitores-livreiros, esta que você tem em 
mãos é uma edição histórica. E não apenas porque 
trazemos na capa a escritora Mary del Priore falando 
de História, tema que ela leva com habilidade para 
milhares de leitores em seus livros best-sellers.

Esta é uma edição histórica porque chegamos ao 
número 50 – o que, para uma publicação bimestral, 
representa nada menos do que 100 meses de 
cumplicidade com o leitor, no nosso caso os 
livreiros, razão de ser não apenas da revista, mas 
da própria distribuidora Superpedido.

Concebida em 2005, a revista consagrou-se como 
uma das melhores fontes de informação para esse 
mercado. Apesar de ser um veículo institucional 
da Superpedido, o magazine tem conteúdo 
editorial totalmente independente, produzido por 
jornalistas e articulistas focados em elaborar textos 
voltados ao interesse daqueles que trabalham em 
livrarias espalhadas Brasil afora.

Cada uma das edições é fruto de um esforço 
conjunto dos profissionais da Superpedido – não 
somente da equipe editorial e de marketing, mas 
também de nossas centrais de compras e vendas 
– e das editoras anunciantes, pequenas, médias e 
grandes, parceiras nessa missão de levar conteúdo 
aos leitores-livreiros.

Agradecemos o apoio de todos ao longo de todo 
esse período – e, abusadamente, já contamos com 
ele também pelos meses vindouros. Agora, chega 
de falar: vamos para mais uma edição!

Celso de Campos Jr.
Editor

São Paulo
11 3505-9788

Ligue para a
superpedido
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No final de 2012, o San Lorenzo, time de futebol da 
Argentina, salvou-se por pouco do rebaixamento para a 
segunda divisão. O ano seguinte prometia ser péssimo 
para o clube, mas eis que, em março de 2013, o cardeal 
Jorge Mario Bergoglio, torcedor apaixonado da equipe, 
foi escolhido como o novo pontífice máximo da Igreja 
Católica. E de repente, não mais que de repente, o time 
mudou da água para o vinho. No final do ano, com a 
bênção do Papa Francisco, o então desacreditado San 
Lorenzo conquistou o título argentino. Mas o melhor 
ainda estava por vir: meses depois, em agosto de 2014, 
a agremiação conseguiu uma façanha inédita em seus 

da água para o vinho

Autoridade quando o assunto é a mente dos criminosos, 
a escritora Ilana Casoy volta à pauta do dia com dois 
projetos quase simultâneos. Em primeiro lugar, seus 
dois best-sellers ganham nova – e caprichada – edição 
pela Darkside. Louco ou cruel aborda os serial killers 
à luz da Criminologia, do Direito, da Psiquiatria e da 
Psicologia, apresentando 16 casos que chocaram o 
mundo no século XX. Já em Made in Brazil a autora 
investiga os assassinos em série brasileiros – foram 

106 anos de existência e venceu a Copa Libertadores, 
o torneio mais importante da América do Sul. Milagre? 
Pode ser. Mas o fato é que o clube é muito mais do que 
um mero passatempo na vida do Papa, que já afirmou ter 
o San Lorenzo como parte importante de sua identidade 
cultural. Essa história está contada em O Papa que ama o 
futebol, de Michael Part (editora Valentina), que resgata 
a infância do argentino e sua paixão pelo esporte. O 
último capítulo dessa história real foi escrito no último 
mês de setembro, quando o San Lorenzo anunciou que 
irá batizar o seu novo estádio como “Papa Francisco”. 
Depois de uma Libertadores, nada mais justo...

cinco anos de pesquisas e entrevistas em arquivos 
públicos, manicômios e penitenciárias para mostrar 
os métodos de alguns dos principais criminosos 
nacionais, como Chico Picadinho e o Vampiro de 
Niterói. Além disso, Ilana Casoy colabora em “Dupla 
Identidade”, série semanal de Glória Perez na Rede 
Globo que conta a história de um psicopata vivido pelo 
ator Bruno Gagliasso – um thriller psicológico já bem-
recebido pela crítica e pelo público.

ação em dose dupla
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sEm 
CEnsura
Garota de programa com  
graduação em Letras lança livro com  
relato de suas experiências sexuais

Enquanto cursava a faculdade de Letras na Universida-
de Federal de São Carlos, a estudante Gabriela Natalia 
da Silva decidiu virar garota de programa – e assim nas-
ceu Lola Benvenutti, assumida e bem-resolvida como 
prostituta. Com esse apelido, a jovem se tornou conhe-
cida no mundo do entretenimento adulto – não apenas 
pelos atributos físicos, mas também por um apimenta-
do blog em que conta suas experiências e fornece dicas 
sexuais e de comportamento. Agora aos 22 anos, Lola 
lançou O prazer é todo nosso (MosArte Editora), unin-
do nas páginas da obra o sexo e a literatura, suas duas 
grandes paixões. Ficou curioso? Conheça um pouco 
mais sobre a autora e o livro na entrevista a seguir.

O que a levou a escrever O prazer é todo nosso? 

Acredito que ainda existem muitos tabus e travas em 
relação ao sexo na sociedade brasileira, e também acredito 
que todos nós seremos pessoas melhores se formos mais 
sinceros conosco, com nossos desejos e com nossos(as) 
parceiros(as). Por isso, decidi escrever o livro  em defesa 
da liberdade sexual, relatando algumas experiências 
marcantes que vivi como garota de programa seguindo 
uma sequência que ajuda os leitores a se soltarem e 
experimentarem mais, para que tenham uma vida sexual 
mais plena e conheçam inúmeras possibilidades de prazer 
nas relações afetivas e sexuais. Tenho recebido muitos 
elogios dos leitores, dizendo que sua vida sexual mudou 
incrivelmente depois de ler o livro. Acho isso fantástico e 
fico muito feliz que as pessoas estejam repensando suas 
travas e desejos, permitindo-se explorar o fantástico 
universo dos desejos.

Em uma rápida pincelada biográfica, pode nos di-
zer como  você entrou no mundo da prostituição? 

Sempre tive um certo fetiche pelo universo da pros-
tituição, pois meu imaginário remetia muito ao filme 
norte-americano “Bonequinha de Luxo”, de 1961, es-
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trelado pela atriz Audrey Hepburn, mais ligado ao gla-
mour das prostitutas de luxo do que a uma imagem 
desgastante e vitimizada dessas. Nos últimos anos da 
faculdade eu tinha uma vida sexual intensa, na qual vi-
nha vivendo muitas experiências interessantes. Então, 
decidir cobrar por sexo foi um processo muito natural 
para mim, não havendo, a meu ver, uma ruptura entre 
as experiências que eu vivia antes. Apenas busquei mo-
netizar minhas aventuras sexuais.

Como surgiu a ideia de relatar, por escrito, as ex-
periências vividas em sua profissão? A ideia, des-
de o início, era fazer um blog? 

O blog surgiu inicialmente como uma forma de captar 
clientes. Eu nunca achei que faria tanto sucesso. Quan-
do vi, todos estavam lendo e comentando, e não de-
morou até que virasse frisson nacional. Comecei a ter 
milhares de acessos diários no blog e muitas pessoas 
me escreviam pedindo para que eu tirasse dúvidas so-
bre sexo e contasse um pouco mais sobre a minha vida 
e vivências sexuais. Então, passei a responder as solici-
tações de meus fãs e fui amadurecendo como escritora 
nesse processo, até culminar com a escrita do livro.

Muitos acabam fazendo, naturalmente, uma 
comparação sua com a Bruna Surfistinha. Você 
encontra semelhança entre as histórias?

Creio que é natural essa comparação inicial, tendo em 
vista que, nos dois casos, tudo começou com relatos em 
um blog, assumimos publicamente sermos garota de 
programa e ambas escrevemos um livro. Mas as seme-
lhanças terminam por aí, pois temos histórias de vida 
diferentes e abordagens diferentes. Eu optei conscien-
temente pela prostituição quando já terminava a fa-
culdade, já morava sozinha e tinha discernimento para 
escolher meu caminho. Não passei por nenhum tipo de 
trauma, não me envolvi com drogas e não me vejo nem 
um pouco como uma vítima disso. Falo com convicção 
sobre o meu prazer e desejo, e sou muito feliz assim. Ad-
miro a coragem de todos os que assumem publicamente 
ser quem são, mesmo sabendo que, muitas vezes, pode-
rão ser julgados pela sociedade ou pela família.

Falando de livros... Você é formada em Letras. 
Quais são seus gêneros preferidos? Pode citar au-
tores e títulos que marcaram você?

Desde muito jovem minha mãe me incentivou a ler mui-
tos livros. Ser uma leitora ávida desde muito cedo contri-
buiu para que eu me tornasse uma mulher mais segura 
de mim mesma. Foi a paixão pelos livros que me levou 

a fazer letras. Na universidade, me encantei por grandes 
autores da literatura universal como Gabriel García Már-
quez, Vargas Llosa, Cortázar, Hemingway, Virginia Woolf, 
Milton Hatoum, entre outros. Mas poderia dizer que fo-
ram algumas obras de escritores brasileiros que mais me 
marcaram, tanto que tatuei em meu corpo alguns trechos 
de seus escritos. Do livro Grande Sertão Veredas, de Gui-
marães Rosa, tatuei a frase “Digo: o real não está na saída 
nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da 
travessia”; de Manuel Bandeira tatuei o verso “Dizer insis-
tentemente que fazia sol lá fora”; e de Carlos Drummond 
de Andrade tatuei o verso “Quem não sente no corpo a 
alma expandir-se até desabrochar em puro grito de orgas-
mo, num instante infinito?”. São frases que remetem ao 
meu anseio por ser livre e viver a vida intensamente.

Chegou a ler alguma das trilogias no estilo “50 
tons”? O que achou? Em sua opinião, esses livros 
são fiéis ao universo fetichista que retratam?

Sim, li vários livros nesse estilo. Acredito que esses li-
vros contribuem para apresentar um universo diferen-
te sobre as formas de se obter prazer nas relações sexu-
ais. O universo fetichista é muito amplo, e a literatura 
no estilo 50 tons apresenta uma versão soft desse uni-
verso. Na minha opinião, essa literatura contribui para 
que as pessoas se divirtam e abre as portas não apenas 
para outros livros, mas também para que as pessoas se 
permitam algumas inovações na vida sexual. 

Nos últimos anos, as livrarias têm recebido um 
número cada vez maior de lançamentos desse 
gênero erótico/fetichista. Porque você acha que 
esse fenômeno ganhou o mercado de massas?

É um assunto tabu e, por isso mesmo, instiga a curiosi-
dade das pessoas. Ao que me parece, o que se apresenta 
como um universo proibido gera ainda mais interesse, 
fascinação e excitação. Além disso, as pessoas se inte-
ressam cada vez mais em 
viver novas experiências 
e saírem da rotina. Em 
meu livro, também re-
lato algumas histórias 
que vivi no universo do 
BDSM, assim introduzin-
do o leitor no universo 
das práticas fetichistas. 
Sempre estou disposta a 
experimentar, mas con-
fesso que é no papel de 
dominadora que me sin-
to bem mesmo. 
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CampEõEs da vida
No livro Para-heróis, a jornalista Joanna de 
Assis conta a inspiradora trajetória de dez 
atletas paralímpicos brasileiros

A campanha histórica nos Jogos Paralímpicos de 
Londres-2012 – 21 ouros, 14 pratas e oito bronzes – 
consolidou o Brasil como potência do esporte paralímpico. 
Entretanto, muito mais do que atletas vencedores, 
os homens e mulheres que representam o país nessas 
competições mundo afora são legítimos campeões da vida. 

Nomes como Alan Fonteles, Daniel Dias, Rosinha, 
Terezinha Guilhermina, Clodoaldo Silva, Dirceu Pinto, 
Ádria Santos, Mizael Conrado, Jovane Guissone e 
Antônio Tenório agora têm suas incríveis histórias 
contada em Para-Heróis, da jornalista Joanna de 
Assis, recém-lançado pela Belas Letras. A obra traça um 
perfil desses dez esportistas, contando suas trajetórias 
vitoriosas dentro e fora do esporte. A seguir, um rápido 
pingue-pongue com a autora. 

Como foi a experiência de escrever seu primeiro 
livro, já com a responsabilidade de contar 
histórias como essas?

Não é a toa que dizem que livro é como se fosse um 
filho. Imagina então o primeiro? Foi uma experiência 
fantástica, exatamente por ter tido a honra de contar 
histórias que mudaram a minha maneira de ver a vida, 
sem exagero. Sou hoje uma jornalista e uma pessoa 
melhor, com certeza. Conto para todo mundo parte 
das histórias que ouvi, e não tem uma pessoa sequer 
que não diga para mim “quero ler isso”. 

Você pode destacar uma história em especial que 
mais te tocou? Por quê?  

Sei que vai cair no clichê, mas todas as histórias são 
fantásticas, e não foi fácil escolher. Mas é claro que 
existe sempre um personagem que mexe mais com 
você, e no meu caso se trata da Rosinha, a pessoa mais 
alegre que eu já conheci. Também fiquei muito mexida 

Terezinha Guilhermina
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com a Terezinha. Para escrever o perfil dela e dos outros 
deficientes visuais, fiquei completamente vendada. 
Para mim, uma das passagens mais fantásticas do 
livro é contar que Terezinha só descobriu que era cega 
com 13 anos. Até chegar a essa idade, ela vivia sem 
enxergar sem saber. A falta de visão, para ela, era a 
visão de todos.  

O que estas histórias te ensinaram para sua vida 
como repórter? 

As histórias mudaram o meu jeito de olhar uma série 
de situações. Hoje eu sou ainda mais apaixonada pelo 
esporte paralímpico, acredito que o esporte tem um 
poder imenso na vida das pessoas. Digo que para se 
interessar por esse livro você não precisa gostar de 
esportes. Basta gostar de grandes histórias. Não é 
um livro de autoajuda, é realidade crua. É o lado que 
ninguém viu. 

Quais as lições mais valiosas que estes paratletas 
podem nos ensinar sobre a vitória? 

Eles não têm limite, e isso soa irônico quando estamos 
falando de deficientes, porque a vida deles é lidar 

com limites. Mas eles não se importam com isso. A 
maior parte deles precisou descobrir na marra como 
viver com suas dificuldades físicas. Eu acredito que 
nenhuma pessoa sem deficiência sabe do que é capaz. 
Já os para-heróis sabem, e isso por pura necessidade. 
Uma pessoa com as pernas perfeitas não sabe dizer o 
que poderia fazer se do dia para a noite perdesse uma 
perna, ou perdesse a visão. Eles precisaram descobrir, 
foram desafiados, e com coragem mostram todas as 
possibilidades do corpo humano. 

Quais são seus próximos projetos e como é a rotina 
de um repórter que cobre esporte?

Este ano foi um ano 
especial, de Copa do 
Mundo, e em outubro 
estarei na China para 
cobrir o Mundial de 
Ginastica. A rotina de 
quem cobre esporte é 
não ter rotina! (risos). 
Ainda quero escrever 
outro livro, e pretendo 
me lançar como 
roteirista também, 
assim que o futebol 
deixar. Se deixar... 

Antônio Tenório Rosinha

Daniel Dias





Memória
Memóriamemória

Por JOEL SILVEIRA

Organizado por Ieda Lebensztayn e Thiago 
Mio Salla, o livro Conversas, recém-lançado 
pela Record, traz 45 entrevistas e depoimentos 
de Graciliano Ramos, oferecendo aos leitores uma 
nova dimensão sobre a vida e a obra do autor de 
Vidas Secas. Um desses artigos é datado de 1938 
e assinado pelo jornalista e escritor Joel Silveira. 
Confira a seguir o encontro desses dois gigantes 
da literatura brasileira.

A resistência de Graciliano, fazendo corpo mole e sem-
pre adiando o prometido, e, por outro lado, a minha 
determinação de arrancar dele a entrevista de qual-
quer maneira, acabou nos aproximando. Pelo menos 
duas vezes por semana lá estava eu na José Olympio, 
aporrinhando-o.

– “Seu” Graciliano, e a entrevista?

E vinha a mesma resposta de sempre:

– Me dê mais um tempo. Ando atolado na leitura de 
uma montanha de originais, dezenas e dezenas de li-
teratos que querem o Prêmio Humberto de Campos, 
aqui da José Olympio, não tenho tido tempo para mais 
nada, varo a madrugada. Nunca vi tanta porcaria jun-
ta. Me dê mais uns dias.

Eu dava o tempo, voltava:

– Sabe, “seu” Graciliano, é que eu queria iniciar a série 
com a sua entrevista. Combinei isso com o Magalhães 

Júnior, ele concordou, e agora vive me cobrando.

Ele se esquivava:

– Bobagem. Por que começar comigo? Tem aí o Zé Lins, 
o Jorge, o Marques, o Lúcio (Cardoso), uma porção de 
outros. Comece com um deles, me deixe para o fim.

– Mas “seu” Graciliano…

– E pare com esta besteira de me chamar de “seu” Gra-
ciliano. Graciliano basta.

Como disse, de tantos encontros na José Olympio, 
acabamos amigos. Talvez fosse fantasia, mas o fato 
é que eu sentia de sua parte uma certa simpatia por 
mim, embora me tratasse com aquele jeito áspero e 
cru que era o seu. Algumas vezes, quando não es-
tava ensimesmado, curtindo sozinho a sua acidez, 
gostava de puxar conversa, pulava de um assunto 
para o outro, baforando forte ou segurando entre os 
dedos a guimba do cigarro ordinário. Outras vezes, 

Conversas com 
GraCiliano 
ramos
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e eu percebia logo isso só de ver a sua carranca, não 
queria muita conversa, me despachava com um seco 
“ainda não tive tempo, vou ver se faço hoje à noite”, 
e nessas ocasiões eu sabia que não devia insistir, ia 
embora. 

Uma manhã, e era sempre pela manhã que eu o pro-
curava na livraria, lá nos fundos, território que ele fi-
zera seu e que ninguém ousava disputar, pois, como ia 
dizendo, uma manhã lá estava eu a chateá-lo e mal ia 
entrando no assunto da entrevista, quando ele me per-
guntou, abrupto:

– Você sabe por que o Brasil não é e nunca será uma 
potência digna deste nome?

Eu não sabia.

– Pois lhe digo.

Baforou forte, continuou:

– Não será potência neste século nem nos séculos vin-
douros. Nunca.

– Mas por quê, Graciliano? Somos um país imenso, 
temos três fusos horários, somos donos de mais da 
metade de toda a Floresta Amazônica, nosso subsolo, 
segundo dizem, é riquíssimo em minerais, temos os 
maiores rios do mundo e até o petróleo já começa a 
esguichar lá em Lobato, nas portas de Salvador.

Ele me ouvia calado, cigarro entre os dedos. Esperou 
que eu acabasse minha peroração ufanista, disse:

– Não adianta. Nem que fôssemos donos da maior 
mina de ouro do mundo, de todos os diamantes e pla-
tinas existentes na terra, nem com isso tudo seríamos 
uma potência. E por um simples motivo. 

Por mais que forçasse a cabeça eu não podia adivinhar 
que motivo seria esse. Perguntei:

– Mas por quê, qual o motivo? Não me ocorre nenhum.
Ele deu uma baforada, explicou:

– O motivo é simples: não temos golfo.

– Golfo?

– Exatamente. O Brasil não tem golfo. E não existe uma 
só potência no mundo que não tenha pelo menos um 
golfo. É só consultar o mapa. Estados Unidos, Rússia 

(apesar de comunista, ele jamais dizia União Soviéti-
ca), França, Itália, Japão, todos têm golfo. E procure 
depois os países que não têm golfo: são todos sem im-
portância, como é o caso do Brasil.

Naquele tempo eu cultivava um acendrado patriotismo 
juvenil – protestei:

– Me desculpe, Graciliano, mas você está sendo radi-
cal demais. Não posso concordar. Com este tamanhão 
todo e com todas suas riquezas, as que já se conhecem 
e as que serão conhecidas, é claro que o Brasil certa-
mente será uma potência no futuro. Tem que haver 
uma solução.

Ele atalhou:

– E há.

– Qual?

– Simples. O Brasil tem que ter um golfo, fazer por con-
ta própria o golfo que a natureza lhe negou.

Ri, pensando que ele estava pilheriando, mas a cara sé-
ria dizia o contrário.

– Repito, temos que fazer um golfo. E para isso a solu-
ção existe.

– Qual é?

– Veja você o caso de nossas respectivas terras, Alago-
as e Sergipe. Para que servem Alagoas e Sergipe? Para 
nada, são zero à esquerda. Então, pergunto: por que 
não cavar Sergipe e Alagoas e no lugar fazer um golfo? 
O golfo das Alagoas!

A solução era obviamente inviável, mas de qualquer 
maneira, atingido nos meus brios de sergipano ainda 
intactos, protestei: 

– Por que golfo das Alago-
as? Por que não golfo de 
Sergipe?

Ele desconversou:

– Isso de nome não tem 
importância. O importan-
te é fazer o golfo. Para a es-
colha do nome, faz-se um 
plebiscito. 
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É o que já se perguntam alguns estudiosos na Europa. No que depender de 

Mary del Priore, os leitores brasileiros terão sempre um riquíssimo material literário à 

disposição: a escritora, que lança agora Do outro lado – A história do sobrenatural

 e do espiritismo, já ultrapassa a marca de 40 livros publicados e 200 mil unidades vendidas

História: 
a literatura do século XXi?

Dona de uma carreira acadêmica de sucesso, a 
historiadora Mary del Priore costuma dizer que não se 
considera professora de nada nem de ninguém. Seus 
livros, porém, já ensinaram episódios e personagens 
da História do Brasil a pelo menos 200 mil leitores – 
número que garantiu a esta carioca o tão desejado selo 
de escritora best-seller. No total, são mais de 40 obras 
publicadas, de temas tão diversos quanto a biografia do 
Conde de Barral ao assassinato de Euclides da Cunha – 
passando, claro, por relatos sobre a história das mulheres 
no Brasil, questão que lhe é especialmente cara.

Agora, a escritora mostra mais uma vez seu ecletismo com 
o lançamento de Do outro lado – A história do sobrenatural 
e do espiritismo (Editora Planeta), que resgata a trajetória 
de como as crenças mediúnicas chegaram ao país, e, 
principalmente, que tipo de reações despertaram por aqui. 
Neste bate-papo exclusivo com a Revista Superpedido, 
Mary del Priore explica como passou das salas de aula 
para as prateleiras das livrarias e comenta o aumento da 
popularidade dos livros sobre História no Brasil, seguindo 
o fenômeno que já se verificou na Europa. “Num mundo 
globalizado, conhecer suas raízes, consolidar identidades, 
é muito importante. Nada disso se faz sem História, sem 
conhecer o passado e sem memória.”

Você vem de uma sólida carreira acadêmica na área 
de História, mas resolveu ultrapassar a fronteira 
das universidades. Em que momento você decidiu 
escrever para o público geral? E por quê?

Foi um projeto longamente amadurecido. Sempre quis 
ser uma militante da “História para todos”. Cresci 

lendo livros de divulgação, publicados na Europa ou 
EUA sobre as respectivas histórias, e me perguntava 
porque não tínhamos nada parecido por aqui. Por outro 
lado, sempre adorei escrever.  Pesquisar, frequentar 
arquivos, ler documentos e costurar histórias sempre 
foi o meu forte. Resolvi, então, deixar a sala de aula 
para me dedicar, de corpo e alma, a uma nova escrita da 
História em que o bom texto literário se mesclasse ao 
rigor científico, sem o peso de uma escrita técnica onde 
abundam notas de rodapé, citações e outros detalhes 
que tornam a leitura uma verdadeira pedreira a escalar.

Como se dá a escolha dos temas de seus livros? 
As editoras auxiliam nessa parte, identificando 
lacunas do mercado e potencial de vendas?

A escolha é totalmente pessoal e nasce da “conversa 
com os mortos” – definição que o historiador inglês 
Robert Darnton dá de História. Vidas inteiras, com 
suas trajetórias de servidão ou grandeza, paixões e 
conflitos estão contidas nos arquivos. É deles que 
extraio personagens, prestando atenção para que as 
informações sejam abundantes e confiáveis. O que 
define a História não é seu objeto, mas o olhar que o 
historiador tem sobre a questão. O meu é independente 
de qualquer demanda de mercado e vai, sim, de encontro 
a vozes escondidas nos velhos documentos. 

A História como literatura é um filão que, até há 
pouco tempo, não era devidamente aproveitado no 
mercado geral. A que você atribui esse, digamos, 
atraso? E porque você acha que o tema faz tanto 
sucesso com os leitores?
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Diferentemente da Europa, que viu o mercado de livros de 
divulgação “bombar” desde o século XIX, nossa história 
é outra. Só recentemente ampliamos o mercado editor e 
o número de leitores. Quanto ao interesse pelo passado, 
ele sempre existiu. José de Alencar sediou vários dos 
seus romances nele: vide As minas de ouro, um sucesso 
em sua época. Num mundo globalizado, conhecer suas 
raízes, consolidar identidades, é muito importante. 
Nada disso se faz sem História, sem conhecer o 
passado e sem memória. Também é importante abrir o 
espírito das pessoas para o questionamento histórico, 

por meio de obras prazerosas de ler, oferecendo uma 
ferramenta que os permita posicionar-se de maneira 
inteligente em relação aos problemas da sociedade. A 
História sempre ajuda a sair do mundo das opiniões 
para aquele das ideias.

Muitos historiadores se incomodam com o fato 
de alguns dos grandes sucessos dessa área serem 
escritos por jornalistas, como Laurentino Gomes e 
Eduardo Bueno – para eles, faltaria rigor histórico 
na apuração. Qual sua opinião a respeito?

Eu, ao contrário, vejo que existe uma interação amistosa, 
na qual uns aprendem com os outros. Eduardo Bueno, 
Laurentino, Ruy Castro, Jorge Caldeira entre outros são 
considerados referência para qualquer estudioso. Nós, 
historiadores, temos muito o que aprende com eles, cuja 
narrativa é ágil e fácil de ler. Mas é sempre bom lembrar 
que História não se improvisa. Ela é um ofício que se 
aprende com muito trabalho. Não se extrai a verdade 
dos documentos como se extrai um caroço do abacate. 
É preciso um método preciso de interrogação dos 
documentos. Todo mundo pode ler um livro de História, 
mas ninguém se improvisa historiador.  

Um de seus campos preferidos é a história da 
vida privada, que você resgata em narrativas que 
parecem verdadeiros romances de ficção. Para 
você, o estilo de contar a história é tão importante 
quanto uma boa pesquisa? O que é imprescindível, 
para você, em um livro de História voltado ao 
público geral?

Saber contar encantando é fundamental. Tenho 
enorme preocupação com a linguagem e procuro 
construir o texto mais descritivo possível, visando 
transportar o leitor para outros tempos e espaços. 
Quero fazê-lo viajar no passado e isso só consigo tendo 
muito cuidado com detalhes e com a reconstituição 
dos cenários. Interesso-me muito mais pelo “como” 
do que pelo “porquê”. O historiador Paul Veyne dizia 
que “a história é um romance verdadeiro”. Concordo 
e quero fazê-la com prazer, de forma a conquistar o 
leitor, como faz a boa ficção.

Outro campo que você entrou com sucesso é o das 
biografias – tendo traçado a história de vida de 
personagens pouco conhecidos, como a Condessa 
de Barral. Quais são as principais dificuldades 
que você encontra na hora de escrever esse tipo 
de trabalho?

A reabilitação da biografia histórica oferece aos 
diferentes atores do passado, príncipes ou plebeus, 

“Vidas inteiras, com suas 
trajetórias de servidão 
ou grandeza, paixões e 

conflitos estão contidas nos 
arquivos. É deles que extraio 

personagens” 

A princesa Isabel e o Conde d’Eu, 
protagonistas do livro O Castelo de papel 
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uma importância individual, diferenciada. Não se 
trata mais de fazer uma “vida de santo” como deseja 
o grupo Procure Saber, mas de examinar personagens 
como testemunhas de sua época. Homens e mulheres 
não são mais apresentados como heróis, mas como 
concentrados de ações e formas de pensar que abram 
uma janela para o passado.

Você também tem estudado muito a questão 
feminina – a junção de seus livros traça um 
panorama da condição feminina desde os tempos 
da colônia até os dias atuais. Os avanços são 
visíveis – temos, por exemplo, uma presidente. 
Mas seria possível dizer que as mulheres já 
conquistaram seu papel na sociedade? Ou ainda 
há muito a caminhar?

Conhecer nossas irmãs do passado nos ajuda a entender 
o que somos e, porque somos como somos. A sociedade 
brasileira sofreu inúmeras transformações. A partir dos 
anos 1970, a disseminação da pílula anticoncepcional, 
as migrações campo-cidade e a entrada maciça de 
mulheres no mercado de trabalho deram à brasileira 
uma liberdade que elas desconheciam. Liberdade 
material e sexual. Ao mesmo tempo, elas conviviam 
com padrões éticos que eram os de nossos avós: sonhos 
com príncipes encantados, maridos mantenedores, 
segurança e fidelidade. Elas tiveram, portanto, que 
conciliar tendências muito diferentes. Se não formos 
sensíveis a essas transformações, corremos o risco de 
não perceber o esforço tremendo que as brasileiras estão 
fazendo para se adaptar a condições de trabalho cada 
vez mais exigentes e transformações no seio da família 
e da sociedade.

Seu mais recente trabalho, Do outro lado, trata 
da história do sobrenatural no Brasil. Como foi o 
processo de pesquisa desse tema tão abstrato? E o 
que mais surpreendeu você nessa pesquisa?

Mergulhei em centenas de documentos muito ricos e 
diversos e me surpreendi com o quanto há para pesquisar 
e aprender sobre o assunto. No Brasil, é possível ser 
simultaneamente católico, positivista, socialista e 
espírita. As crenças têm passarelas. Não há limites para 

as indagações fenomenológicas dos indivíduos, e sim a 
fé de que o pensamento mágico ou soluções milagrosas 
podem ser acionados para controlar o cotidiano. O 
sobrenatural, a feitiçaria e adivinhação tanto europeia 
quanto indígena e africana sempre existiram, ajudando 
os indivíduos de classes e condições diferentes a fazer 
face frente a um mundo inóspito. A novidade do século 
XIX foi o espiritismo, que juntou Ciência e Religião 
na tentativa de construir um mundo melhor, mais 
igualitário e fraterno para seus acólitos.

O livro tem foco no espiritismo. Em sua opinião, 
por que a doutrina de Kardec é hoje tão aceita pela 
sociedade brasileira? Foi assim também no começo?

A primeira fase do espiritismo teve, entre seus 
mediadores, homens sinceramente empenhados em 
curar um mundo doente. Para eles, a humanidade 
entraria numa nova fase de progresso moral e para isso 
seria necessário uma sociedade fraterna, comunitária. 
Kardec anunciou uma nova reforma religiosa adaptada 
à era da eficácia e da ciência, contra os detritos de 
um mundo materialista e obscurantista. No Brasil, o 
impacto do espiritismo ajudou em muito o processo da 
Abolição e da República. Frente as dificuldades do fim 
do império, conquistou milhares de corações e almas.

Por sua produção recente, não é difícil imaginar 
que você já esteja envolvida com outros projetos... 
Pode nos adiantar alguns de seus próximos passos 
no mercado editorial?

Devo meu próximo projeto à generosidade de um dos 
maiores escritores brasileiros, Afonso Romano de 
Sant´Anna. Ele me ofereceu a documentação original 
sobre um triângulo amoroso que teve lugar no século 
XIX. Seus personagens são Nicota Breves, a sobrinha 
neta do Barão de Piraí e uma das maiores fortunas do 
Vale do Paraíba, seu marido, o conde Maurício Haritoff, 
um caça-dotes russo, e sua amante Regina Angelorum, 
uma mucama negra com quem ele teve filhos e se 
casou ao final da vida. A 
história se passa entre Paris, 
São Petersburgo, Piraí e 
Rio de Janeiro. Adultério, 
mestiçagem, oportunismo, 
temas que encontramos em 
bons livros de ficção estarão 
presentes, porém, vindos 
diretamente de documentos 
históricos. Não é à toa que 
na França, historiadores já se 
perguntam se a História não 
é a literatura do século XXI! 

“No Brasil, é possível ser 
simultaneamente católico, 

positivista, socialista e espírita. 
as crenças têm passarelas”
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metralhadora nas mãos e convocando as donas de 
casa para serem guerrilheiras contra as bactérias na 
cozinha.

Não podia imaginar uma propaganda mostrando 
uma mulher amordaçada no bagageiro de um Ford 
Galaxie, mostrando que o porta-malas era espaçoso 
para qualquer situação. Como assim? Para um se-
questro também? Isso sem contar as propagandas 
da época que diziam que liberdade era uma calça ve-
lha, azul e desbotada, ou então liberdade era uma 
caderneta de poupança. 

Acho que o resultado final dá um bom panorama de 
três décadas de publicidade e comportamento. Passeio 
pelos produtos que sumiram com o tempo, aqueles que 
desapareceram vítimas da modernidade, aqueles que re-
sistem até hoje, mostro a obsessão de uma época pela 
roupa bem passada, pelo vinco, mostro como havia uma 
preocupação das mães em deixar os filhos gordinhos, 
as novidades que iam apa-
recendo, como a fralda des-
cartável, o controle remoto, 
o aparelho de som três em 
um e por ai vai. 

Como diz o publicitário Wa-
shington Olivetto na apre-
sentação, trata-se de um li-
vro pra curiosos, críticos ou 
nostálgicos. Abrir A Alma do 
Negócio é fazer uma viagem 
ao tempo. 

Papo de escritor
Papo de escritorpapo de escritor

A ideia de escrever o livro A alma do negócio surgiu no 
dia em que abri uma velha revista Seleções do Reader’s 
Digest e bati os olhos numa propaganda dos anos 
1960. Era um anúncio de lançamento de uma máqui-
na de lavar roupas. “Mulher de Ferro”, dizia o título e 
o texto começava lembrando aquela Amélia que o ho-
mem tinha em casa. 

Explico. Quando falo bati os olhos, é porque vivo folhe-
ando e pesquisando revistas antigas. Na minha casa, são 
três cômodos só pra elas. Revistas dos anos 1950, 60, 
70. Todas encadernadas, tudo muito organizado. 

Minha filhas brigam – no bom sentido – comigo, achan-
do que eu deveria digitalizar tudo, ganhar espaço. Mas 
eu gosto muito de folhear as revistas, reler matérias e, 
principalmente, rever as propagandas. 

Quando surgiu a ideia do livro, fui separando em pastas 
os assuntos. Achei que assim o livro ficaria mais organi-
zado. Se a ideia era fazer um livro sobre propagandas, 
acabei escrevendo um livro de comportamento. Isso 
porque, através da propaganda, a gente vai percebendo 
como o mundo muda, como o comportamento das pes-
soas vai mudando com o passar dos anos, das décadas.

A surpresa maior eu tive durante a pesquisa foi quando 
me deparei com as propagandas da época da ditadura 
militar em nosso país, mais de duas décadas, sendo que 
uma dela passei fora do país, na França.

Não me lembrava, por exemplo, que em pleno regime 
militar um anúncio mostrava uma mulher de boina, 

Por favor, os
ComErCiais

Autor de Admirável mundo velho e Pequeno 
dicionário brasileiro da língua morta, o 
jornalista Alberto Villas volta a fazer uma 
viagem no tempo. Desta vez, no mundo da 

publicidade: em A alma do negócio, publicado 
pela Globo Estilo, Villas garimpou anúncios 

veiculados em jornais e revistas nos anos 
1950, 60 e 70. O resultado? Bem, deixemos 

o próprio autor contar, neste artigo escrito 
especialmente para os leitores da revista 

Superpedido. É com você, Alberto...
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BRASTEMP
O anúncio que deu origem ao livro. 
A mulher era apenas uma dona de 
casa, uma Amélia, aquela mulher de 
verdade. Os anúncios eram machis-
tas assumidos. A mulher nem pen-
sava em sair de casa e comprar um 
liquidificador, por exemplo. Ou ela 
pediu ao marido de presente, ou os 
anúncios diziam: “Dê para sua espo-
sa um liquidificador”.

TODDY
O Toddy, por exem-
plo, é um produto 
que resistiu a todas 
as modernidades do 
mundo. Começou 
com uma embala-
gem de lata, depois 
passou para o vidro e 
já algum tempo che-
gou ao plástico. Isso 
foi uma tendência 
geral. Quem poderia 
imaginar hoje, uma 
embalagem de chá, 
como era o Chá Mat-
te Leão, numa emba-
lagem de madeira?

CHARM
Um capítulo inteiro é dedicado aos slo-
gans que pegaram. Se é Bayer é bom, 
Bom-Bril tem mil e uma utilidades, po-
nha um tigre no seu carro, por exemplo. 
O slogan do cigarro Charm, por exem-
plo, espalhou-se pelo Brasil: O impor-
tante é ter Charm. Isso numa época em 
que os anúncios de cigarro eram permi-
tidos e muitos deles ligavam a imagem 
do fumante ao do esportista.

PARAHYBA
Um outro capítulo 
é dedicado aos pro-
dutos que matam a 
gente de saudade. 
Por exemplo, aque-
le filmezinho dos 
Cobertores Parahy-
ba, que às nove em 
ponto entrava na 
televisão anuncian-
do que era hora do 
filho ir pra cama. 
Quem não tem sau-
dade do Grapette, 
do Crush, do drops 
Dulcora, embrulha-
dinhos um a um?

NYCRON
De repente, uma obsessão pela rou-
pa bem passada. Não havia possi-
bilidade de um homem sair de casa 
com uma camisa amarrotada ou 
uma calça sem vinco. Foi a época do 
tal senta, levanta, senta, levanta e 
a roupa nunca amassava. Foi quan-
do apareceram os produtos sinté-
ticos que não deixavam ninguém 
meio amassado. 



Quadrinhos
QuadrinhosQuadrinhos

rEalidadE fantástiCa
Gabo ganha biografia em quadrinhos – um livro tão sensível quanto a obra do colombiano

Se Gabriel García Márquez não tivesse se converti-
do em um dos grandes nomes da literatura mundial, 
certamente poderia ser o personagem de um fasci-
nante romance. Como pode ser definida, em uma 
palavra, sua longa vida.

Gabo, apelido carinhoso do autor colombiano, fale-
ceu aos 87 anos, em sua residência no México, em 
abril deste ano. Deixou, além de uma obra composta 
por títulos famosos e inestimáveis como Cem anos 
de solidão, O amor nos tempos do cólera e Notícias de 
um sequestro, a esposa Mercedes Bacha e seis filhos, 
e, claro, memórias extraordinárias, já em partes pu-
blicadas por ele próprio em Viver para contar, outro 
best-seller. 

Não à toa, a vida de Gabo foi tema de muitos ensaios, 
reportagens e estudos – muitos desses materiais 
produzidos, inclusive, por outros contemporâneos 
famosos de García Marquez, como Mario Vargas Llo-
sa, Carlos Fuentes e Plínio Apuleyo. Em meio a tudo 
isso, um roteirista e quatro ilustradores colombia-
nos se uniram em uma tarefa inédita: produzir uma 
biografia do escritor em quadrinhos. 

O resultado pode ser visto em Gabo – Memórias de 
uma vida mágica (Veneta), que, em formato de nove-
la gráfica, traz a trajetória pessoal e profissional do 

escritor em quatro capítulos, cada um com um traço 
e cores distintos. 

Além de abordar a infância e juventude do escritor 
ao lado dos avós e a saga para publicação de seu Cem 
Anos de Solidão, o romance gráfico consegue unir 
ainda muitos outros aspectos fundamentais para 
entender a trajetória do escritor: a amizade próxima 
com Fidel Castro, a militância política e suas andan-
ças como jornalista enquanto, paralelamente, se tor-
nava uma lenda literária. Tudo com o apoio de sua 
companheira e amor da vida toda, Mercedes, com 
quem foi casado por 56 anos e para quem dedica O 
amor nos tempos do cólera.

Respeitando uma das mais conhecidas falas de Gar-
cia Márquez – “vida não é aquilo que vivemos, mas o 
que lembramos e como lembramos para contar” –, a 
narrativa não traz exatamente uma ordem cronoló-
gica de fatos. Por isso, muitos dos episódios parecem 
inverossímeis. E seriam, claro, não se tratasse de 
Gabo, o homem que, ao conquistar o Nobel de Lite-
ratura em 1982, declarou: “Em cada linha que escre-
vo tento sempre, com maior ou menor sorte, invocar 
espíritos da poesia. E tento deixar em cada palavra o 
testemunho de minha devoção por suas virtudes de 
adivinhação, e por sua permanente vitória contra os 
surdos poderes da morte.” 

Por LIA RIZZO
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Literaturaliteratura

Na Copa do Mundo, como todos vimos, não teve para 
ninguém: a implacável Alemanha atropelou Brasil, Fran-
ça, Argentina e conquistou o quarto título de sua histó-
ria. O que poucos sabem, porém, é que também no cam-
po da literatura os alemães andam batendo um bolão. 
Consciente da importância dos livros para a formação 
completa dos cidadãos, a Federação Alemã de Futebol, 
por meio de seu instituto cultural, vem há alguns anos 
patrocinando oficialmente um time de autores, denomi-
nado Autorennationalmannschaft, palavrão que signifi-
ca “Seleção Nacional de Escritores” e que tem se apre-
sentado ao redor do mundo divulgando a literatura e o 
esporte germânicos.

Pois essa equipe – também conhecida pelo bem mais pro-
nunciável apelido de Autonama – esteve no Brasil, pou-
co antes da Copa, para participar de eventos literários e, 
não menos importante, disputar uma partida contra uma 
Seleção Brasileira de Escritores montada especialmen-
te para a ocasião pelo Goethe Institut de São Paulo. Na 
verdade, os dois times já haviam se enfrentado em outu-
bro passado, em Frankfurt  – um massacre que terminou 
em incríveis 9 a 1 para os alemães, motivo pelo qual esta 
nada imparcial publicação decidiu simplesmente ignorar 

o fatídico encontro, ainda que o autor destas tortas linhas 
tenha sido responsável pelo gol de honra brasileiro. 

A programação do Autonama em terras brasileiras envol-
veu animados saraus literários e sessões de leitura em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. Em todas elas, europeus e sul-
americanos apresentaram ao público textos produzidos 
especialmente para os encontros, ficções e não-ficções 
versando invariavelmente sobre o futebol – confira uma 
delas nas páginas a seguir. 

Mas é claro que o momento mais aguardado da viagem 
seriam os 90 minutos de bola rolando na grama verdinha 
do Sesc Interlagos, dia 8 de junho. Atletas-escritores, co-
missões técnicas e torcida viviam uma expectativa que 
mais se assemelhava a um thriller de suspense. Avizinha-
va-se no horizonte um novo massacre do entrosadíssimo 
time alemão? Ou os brasileiros desta vez superariam a in-
disciplina tática e mostrariam aos rivais a força do país do 
futebol? Nem uma coisa, nem outra. A partida terminou 
empatada em 0 a 0 – resultado que, perto da goleada do 
ano anterior, pode ser considerado uma vitória dos bra-
vos canarinhos. Aliás, quando lembramos do que aconte-
ceu entre os profissionais... Melhor nem lembrar. 

Por CELSO DE CAMPOS JR.

Bons de bola
Em visita ao Brasil, Seleção Alemã de Escritores divulga com estilo  
a literatura e o futebol da terra dos mestres Goethe e Beckenbauer
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Por ULI HANNEMANN

Heróis do futebol: minha avó

O cruzamento é forte e impreciso demais, a perna com-
prida do atacante é simplesmente curta demais. Nenhu-
ma reclamação, mas...

– Até minha avó metia essa pra dentro! 

Foi sem querer que eu disse. A frase escapou. Mesmo 
que estivesse certa.

– Sua avó?

Meu vizinho, que o acaso e a predileção por cerveja gela-
da e futebol no bar tinham escolhido para a minha mesa, 

se vira para mim e me olha com desdém. No entanto, 
assim que sou reconhecido, a desconfiança some do seu 
olhar para dar lugar ao espanto.

– Você é... sua avó é... realmente... a... a grande...? – O 
respeito faz sua voz tremer.

– Essa mesmo. Tento não soar muito orgulhoso, ape-
sar de estar. Mas não tenho culpa e também não sou 
nenhum exibido, apenas uma involuntária celebri-
dade instantânea. Sou apenas o neto. “Uwe.” Ergo 
meu copo e faço um brinde rápido com o dele. “Uwe 
Przewalski.”



– Eu sei. – Seus olhos têm um brilho úmido. – Andreas. 
Sou um grande admirador da sua avó. Meu porão é um 
altar só: chuteiras originais em suas embalagens, fotos 
com o Kaiser, com o treinador do Reich e com a rainha, 
figurinhas com autógrafos, pastas com recortes amare-
lados de jornal e, claro, vários exemplares autografados 
de Waltraud Przewalski: a mulher no lugar do homem.

É evidente que conheço a incrível biografia do professor 
Frank Willmanns sobre minha avó. Uma obra-prima do 
jornalismo, da história do esporte. Ao lado de fatos inte-
ressantes sobre o desenvolvimento do futebol europeu, o 
livro monta também um quadro de costumes da posição 
social da mulher nos anos 20 e 30 do século passado.

A especialidade de Waltraud Przewalski era seu chute 
incrivelmente forte. Nascida em 1908, ela foi descober-
ta logo após o final da Primeira Guerra Mundial por um 
treinador de juniores durante uma expedição para roubar 
batatas, quando ela acertou uma galinha viva no portão do 
celeiro na propriedade rural dos pais em Bömmensinchen, 
na Pomerânia Ocidental. Entretanto, a ave morreu depois.

Foi graças à praga dos piolhos que o treinador da base 
achou que a garota com o cabelo curtinho era um meni-
no. Felizmente. Caso contrário, o mundo teria sido pri-
vado de uma tão primorosa jogadora – afinal, os tempos 
do futebol feminino ainda estavam muito distantes. 

Waltraud cresceu e se tornou uma moça. A carreira não 
sofreu com isso, pois sua aparência ao mesmo tempo an-
drógina e forte lhe facilitava a tarefa de esconder seu gê-
nero dos colegas homens. Além disso, o fato de naquela 
época o banho depois da partida ser tomado com roupas 
íntimas ajudava a evitar perguntas mesquinhas relacio-
nadas às características sexuais primárias. O nome Wal-
traud era considerado uma mera esquisitice.

Depois de passar pelo Victoria Bömmensinchen, o 
Sportfreunde Stettin e o Hertha BSC, ela acabou no FC 
Schalke 04, o ápice temporário de sua carreira. Naquele 
tempo, fazia muito que minha avó tinha o chute de pei-
to de pé mais forte do continente. Mais de uma vez o 
jogo teve de ser interrompido pois as traves de madeira 
não suportaram a violência bruta de suas finalizações. 
E ainda aos 48 anos, com o pseudônimo Peter Murphy, 
ela defendeu o Birmingham City na final da FA Cup in-
glesa contra o Manchester City, arrancando a cabeça do 
goleiro adversário, Bert Trautmann, a trinta metros de 
distância. Mas não foi o suficiente para a vitória.

Ela já tinha deixado a Alemanha em meados dos anos 
1930. Passando pelo Rapid Wien, o Olympique Marseil-

le e os Bolton Wanderers, ela chegou no Real Madrid, 
onde, comandada pelo astuto treinador Hugo Balderez, 
formou o centro da lendária linha de atacantes Sanchez 
– Quijote – Przewalski – Rigatoni – Melltorp. A carreira 
foi encerrada na Inglaterra, onde até sua despedida, com 
quase 60 anos, ela marcara mais de mil gols. 

Lá por volta dos 80 anos, vovó ficou mais lenta, mas 
chute de direita ainda metia medo. Os funcionários da 
cozinha do lar de idosos “Zur Ruhe”, de Gelsenkirchen, 
perceberam isso quando a couve-de-bruxelas veio voan-
do pela porta feito fragmentos de projétil ao redor de 
suas cabeças. Vovó odiava couve-de-bruxelas.

Infelizmente sua mente esmoreceu antes da perna boa 
de chutar. Muitas vezes assistíamos futebol juntos no seu 
quarto e, no fundo, ela somente reagia ao ver uma chance 
de gol perdida: “Essa eu teria metido para dentro.”

Claro que eu confirmava: “Sim, vovó, você teria metido 
para dentro, fácil, fácil.“ Em meio a um desses diálogos 
sempre iguais, ela também deu seu último cochilo, há 
poucos abençoados anos.

Uma coisa nunca espantou vovó: por causa de sua po-
sição crítica contra o regime, os nazistas a excluíram da 
seleção nacional e fizeram com que seu nome fosse apa-
gado dos anais. É por isso que ainda hoje em dia o recor-
dista de gols dos anos 1930 seja um tal de Ernst Lehner 
em vez de Waltraud Przewalski, embora minha avó te-
nha marcado 110 vezes em apenas 32 jogos pela seleção, 
sendo uma dúzia de gols a partir do próprio campo. 

São pessoas como meu novo conhecido Andreas que fa-
zem com que a pontaria de minha avó não apenas não 
seja esquecida, como tenha alcançado uma proverbiali-
dade. Sou-lhe grato por isso. A próxima cerveja dele é 
por minha conta, ao mesmo tempo que, na televisão, 
mais uma oportunidade de gol é desperdiçada. Minha 
avó teria metido a bola para dentro. 

Uli Hannemann nasceu em 1965 
em Braunschweig e mora em 

Berlim. Conhecido pela prosa 
afiada e irônica, escreveu uma 

série de livros sobre a vida barra-
pesada no bairro de Neukoln, na 
capital alemã. Na Seleção Alemã 

de Escritores, joga na defesa.
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Ao preparar uma receita, seja para a nossa família ou 
para nós mesmos, temos em mãos uma mistura de 
ingredientes que, ao fim do processo de preparo, poderá 
se transformar em um prato balanceado e saudável, sem 
abrir mão do prazer em comer. A proposta é que você 
troque ingredientes não saudáveis em suas receitas, 
tornando-as fontes de sabor e saúde e promovendo 
longevidade aos seus consumidores. Veja na tabela abaixo 
algumas das principais trocas inteligentes: 

Cuidado: manteiga

A manteiga é uma gordura de origem animal, rica em 
gordura saturada e colesterol. A gordura saturada e o 
colesterol em excesso podem contribuir para doenças 
cardiovasculares, que, de acordo com a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, são as doenças que mais matam pessoas no 
mundo. Só no Brasil são 300 mil óbitos por ano.

Já a margarina, apesar de sua origem vegetal, possui 
em sua formulação gordura trans, uma gordura não 
encontrada na natureza e que causa danos ainda piores 
do que a gordura saturada, pois, além de contribuir 
para o aumento da fração LDL colesterol, considerado 
o colesterol “ruim”, diminui a fração do colesterol 
“bom”, o HDL. 

A margarina ainda sofre alterações negativas quando 
é submetida ao calor do forno e fogão. Seu ponto 
de saturação é baixo, o que significa dizer que, em 
temperaturas de 130ºC, ela se torna uma gordura saturada. 
Ou seja, ao fazer um bolo ou uma receita de forno onde a 
temperatura encontra-se aproximadamente a 180ºC, esta 
gordura, que seria insaturada, possivelmente ainda boa 

substituir
para somar

No livro Trocas inteligentes (Editora Rubio), 
a nutricionista Sonja Salles ensina a cambiar 

ingredientes pouco nutritivos ou modos de 
preparo não recomendáveis por opções mais 

saudáveis e igualmente palatáveis. Confira 
aqui algumas dicas
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ingredientes

50g de cogumelos secos (funghi)
1kg de lagarto magro inteiro
6 colheres de sopa de alecrim fresco
1 colher de chá de sal light ou gersal
Pimenta-do-reino, quanto baste
1 colher de chá de azeite de oliva
1 cebola grande bem picada
½ xícara de chá de vinho tinto
1 xícara de chá de creme de leite de soja

preparo

Coloque os cogumelos de molho em 1 xícara de chá de 
água quente e reserve. Abra pequenos cortes no dorso 
do lagarto e introduza raminhos de alecrim. Tempere 
a carne com o sal e a pimenta. Aqueça uma panela de 
pressão, coloque o azeite e doure a carne em todos os 
lados. Junte a cebola, mexa bem e regue com o vinho e 
a água do cogumelo. Tampe a panela e cozinhe por cerca 
de 40 minutos. Deixe sair a pressão, adicione os cogumelos 
picados e cozinhe por mais 15 minutos para reduzir o 
líquido. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e, se 
desejar, sirva salpicado com mais alecrim.

assado ao alECrim

Rende 8 porções
Valor calórico por porção: 289kcal
Indicação: Para hipertensos, pessoas com colesterol 
elevado e com problemas cardíacos.

ao coração, será transformada pelo calor em uma gordura 
tão ruim quanto a saturada, presente na manteiga.

Para fazer trocas inteligentes em relação às gorduras 
usadas nas receitas, prefira sempre os óleos vegetais. 
Porém, alguns óleos, apesar de saudáveis pelo 
ponto de vista insaturado, amigo do coração, são 
predominantemente ricos em Ômega-6. O Ômega-6 
é a gordura essencial ao nosso organismo; porém, se 
consumido em excesso, pode fazer mal. O excesso 
do Ômega-6 provoca uma ação vasoconstritora nos 
nossos vasos sanguíneos e a exacerbação do nosso 
sistema inflamatório. Ou seja, seremos pessoas 
“inflamadas” se usarmos muito Ômega-6 em nossa 
alimentação.

O Ômega-6 está presente em leite, ovos e carnes, a base 
da alimentação brasileira, o que reforça a quantidade 
de pessoas no Brasil com problemas cardiovasculares. 
Sabendo disso, por que daríamos preferência a óleos ricos 
em Ômega-6 como milho, girassol e soja?

Prefira o óleo de canola, mas se puder arcar 
financeiramente com um óleo um pouco mais caro do 
que os comumente usados, prefira o óleo de linhaça – sem 
dúvida a melhor opção. 

Ele é melhor por conter em quase sua totalidade (60%) 

o Ômega-3, gordura essencial, que favorece reações 
opostas ao Ômega-6. O Ômega-3 é vasodilatador, o 
que favorece o fluxo sanguíneo pelos vasos, é anti-
inflamatório e isso é tudo o que a população ocidental 
precisa na alimentação atual para evitar e controlar várias 
doenças, tais como obesidade, diabetes, hipertensão, 
doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. Porém, 
ele é mais sensível ao calor do que os outros óleos 
vegetais. O ideal seria usá-lo para temperar saladas, na 
preparação de molhos para salada e adicionado a sopas 
após o seu preparo. 

O azeite também é uma boa opção. Ele é composto 
basicamente por ácido oleico, gordura que também é 
protetora. O ácido oleico, Ômega-9, é essencial ao nosso 
organismo e desempenha papel muito importante na 
prevenção de doenças cardiovasculares, pois evita que 
as gorduras depositadas no organismo sejam oxidadas. 
Além disso, o azeite de oliva contém uma substância 
chamada esqualeno. Estudos epidemiológicos mostram 
que esta substância pode prevenir cânceres de mama, 
próstata e de pâncreas. 

O azeite é ótimo para refogar, guisar e até mesmo 
fritar, se for o caso. Porém, na culinária saudável não 
usaremos fritura e ela será trocada de forma inteligente 
por preparações assadas. O azeite suporta temperaturas 
de até 210ºC. 
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Já assisti à peça “Os miseráveis” inúmeras vezes, em di-
versas partes do mundo. Fiquei muito bem impressiona-
do com a produção feita no Brasil. Foi um trabalho reali-
zado com bastante profissionalismo e competência. Não 
ficamos devendo nada às montagens feitas em cidades 
que abrigam os maiores espetáculos do planeta. Além de 
gostar muito da história e sentir que cada experiência é 
única, pois consigo enxergar ângulos novos nas diferen-
tes representações, essa obra de Victor Hugo me acompa-
nha há muitos anos e faz parte da minha vida.

Quando era garoto tomei gosto pela leitura assim que fui 
alfabetizado, graças à orientação segura das professoras 
que tive a fortuna de encontrar ao frequentar os bancos 
escolares. Para minha sorte, elas sugeriam a leitura de 
alguns clássicos, mas não se incomodavam que eu lesse 
edições condensadas, que para uma criança eram muito 
mais atraentes. Um dos livros de que mais gostei foi Os 
miseráveis de Victor Hugo. Fiquei tocado com o infortúnio 
de Jean Valjean e com sua luta para superar os constantes 
obstáculos que a vida lhe apresentou.

Um belo dia conversando com um de meus amigos de 
infância, Valter Theodoro, comentei sobre esse meu fas-

cínio pela história contada por Victor Hugo. Relatei tam-
bém que já havia lido o livro mais de uma vez e que, prova-
velmente, o leria ainda outras vezes. Algum tempo depois 
ele me confidenciou que ao contar para sua irmã sobre o 
meu apego a esse livro, ela ironizou dizendo que eu não 
sabia bem o que era um livro. Fiquei indignado e disse que 
gostaria muito de ser apresentado a ela para poder trocar 
uns dois dedos de prosa e provar que ela estava errada. 
Ela não se furtou e veio conversar comigo. Tudo ficou es-
clarecido, pois o que a Marlene, esse era o nome dela, quis 
dizer é que não se poderia comparar uma edição conden-
sada com a obra original. Concordamos e nasceu ali uma 
bonita amizade.

Entretanto, com a minha mudança para São Paulo e a ida 
dela para os EUA nunca mais nos vimos. Mais de vinte 
anos depois voltamos a nos encontrar. Começamos a con-
versa relembrando que a nossa amizade nasceu por causa 
de uma discussão a respeito do livro Os miseráveis. Rimos 
bastante e... nos casamos. Agora já são mais de 20 anos 
convivendo com amor e harmonia. Por isso, sempre que 
podemos vamos assistir à peça “Os miseráveis”. Afinal, 
nenhuma obra teve tanta influência em minha vida do 
que essa escrita por Victor Hugo. 

Por REINALDO POLITO

um encontro para o futuro
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vErdE dE paixão
A situação não é das melhores este ano – o Palmeiras luta na parte de baixo da tabela 
para evitar novo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas nem por isso a paixão 
dos torcedores diminui. Tem sido assim, aliás, durante toda a trajetória da agora 
centenária Sociedade Esportiva Palmeiras, como podemos ler no recém-lançado 
Palmeiras, 100 anos de Academia (Magma), com textos de Mauro Beting, Fabio 
Chiorino, Gino Bardelli, Leandro Beguoci e Marcelo Mendez. A obra celebra igualmente 
os títulos, os atletas e a torcida, trazendo espaço para o depoimento de mais de uma 
centena de palmeirenses, anônimos e famosos, todos unidos pelas cores verde e branco. 
O cantor Simoninha é um deles – a seguir, o filho de Wilson Simonal, nascido no Rio de 
Janeiro, tenta explicar seu amor pelo clube paulistano. Se é que amor assim se explica...



O ano era 1973, minha família voltava a morar em São 
Paulo, cercada de sérios problemas e de novos desafios 
a enfrentar. Morando no Rio de Janeiro desde 1969, 
desembarcar em Sampa aos nove anos de idade, no auge 
da ditadura, com meu pai sendo acusado e processado das 
piores coisas (depois seria preso), com minha mãe doente 
e dois irmãos pequenos, realmente foi um choque.

Troquei a vista diária da praia de Ipanema, com toda 
sua luz do sol e tons de azul, pelo cenário do centro de 
São Paulo. Com isso, boa parte das minhas memórias 
dessa época ficou cinzenta e cheia de temores. Para 
amenizar essa confusão, meu pai acabou nos instalando 
em um hotel – o Lord Palace, na rua das Palmeiras, no 
bairro de Santa Cecília. Lá, tínhamos o carinho dos 
funcionários, e eu podia pedir sorvete a qualquer hora 
e correr pelos largos corredores.

Com meu pai flamenguista, eu era habituado a assistir 
jogos no Maracanã. No Lord, acabei conhecendo outras 
cores e histórias. Afinal, o hotel era a concentração do 
time do Palmeiras. Ademir, César, Dudu, Luís Pereira, 
Leão, Leivinha, Nei... Todos esses craques, na minha 
cabeça, se tornaram meus amigos, pois vivíamos 
juntos, entre o restaurante, o lobby, a loja de camisas 
do César, ao lado do hotel, e seus grandes elevadores. 

Lembro-me de ficar entre os adultos, escutando suas 
histórias e “causos”, e até do dia que o próprio César 
me levou ao treino do Verdão. 

Não sei ao certo quanto tempo moramos no Lord. 
Acredito que uns seis ou oito meses. Existia um lado 
muito duro da vida que eu não entendia, mas o carinho 
das pessoas que conviviam nesse ambiente comigo sem 
dúvida me ajudou. Mudamos depois para o bairro do 
Morumbi, na rua Carpina, de onde saí para ver minha 
primeira grande final. 1974, Campeonato Paulista. 
Recordo que existia uma grande tensão e expectativa 
no ar, pelos 20 anos de fila do Corinthians. 

Uma loucura! Cento e vinte mil pessoas apertadas 
no estádio do Morumbi, com um certo favoritismo 
exagerado para o time de Parque São Jorge. Fui com 
meu pai, que tinha amigos dos dois lados, mas para mim 
eu só tinha os meus. O resultado de 1 a 0 mal deu tempo 
de curtir, tamanha a confusão na saída do estádio, mas 
ficou gravado na minha memória – Palmeiras campeão!

Teve outras finais e vitórias que, com certeza, me 
emocionaram mais, porém essa é a que inaugura esse amor 
e é essa que me ajudou a passar por momentos tão difíceis. 
Obrigado, Palmeiras. 







Por FERNANDA DE ARAGÃO

Helga deixou cair o livro que segurava. “Do chão não passa”, disse a voz detrás 
da prateleira. E como quem ergue a si própria, Helga recolheu o título, e o 
autor. E foi ali, na dobra, que ela suspirou: “o que eu entendo de uma árvore? 
Subi em seus galhos e cavalguei. As unhas, cravei igual coruja”. Letra seguida 
de outra, Helga meneava adjacente aos seus cabelos, esparzidos pelas mãos 
agitadas. Sentia as fibras do cedro se enrolando na boca, a saliva entre os den-
tes, a goma mascada, o gosto da madeira. Ao largo, o pássaro cantante.

Chovia para fora da livraria. Uma formiga, a cabeça levemente virada, subia 
pelas fissuras da vitrine. Helga fechou o volume que lia, apertando-o contra 
o peito, sentindo-se parte dele: “Agora estou na praia, rolando pelos campos, 
os pés fixos no solo”. Helga abaixa a cabeça em direção aos pés. Ao lado dos 
seus encontra um par de sapatos masculinos, o laço bem dado sobre o couro. 
O homem está dizendo coisas. Ele sabe o que diz. Diz coisas de maneira que 
Helga não conseguiria expressar, o nó na gravata. Ela se cala. Não sabe o que 
fazer. Vai se distanciando dele, perdendo-o com os vocábulos. Helga evita o 
olhar. Quer entender seu corpo na história, ela com ela mesma: “pousa em 
mim, o pássaro, e as folhas cintilam como as penas de uma arara. Eu sou a 
arara. Um homem em preto e branco está a minha frente dizendo coisas”. 

Ele procura o pote de ouro, o homem. Helga abraça a árvore, ramificada 
em milhares de sensações. Seus braços estão estendidos para frente, 

quase paralelos. “Estou em todos os lugares e as pessoas me 
observam.” O homem ainda ali, a balbuciar nomes e epí-

grafes, enquanto os dedos de Helga folheiam as pá-

pingo é letra

Ficções livrescas
Ficções livrescasficções livrescas
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ginas e refazem a fotossíntese: “subi em seus galhos 
e cavalguei”.  “Subi, e cavalguei.” Linha por linha, tomo 
por tomo. Helga caminhou dentre as estantes, tocando 
vagarosamente as lombadas dos livros. Depois escolheu 
um lugar para tirar os calçados, a casca da pele sobre o 
chão. “Sou vaso lenhoso, sou dicotiledônea.” 

Helga tirou uma caneta do bolso. O começo? Ela sabia. 
E o meio também. Foram os dentilhões da serra de car-
pinteiro que deixaram descobertos os velhos anéis e o 
cerne da madeira. Sinto meu tronco balançar ao vento e 
me oculto entre as folhas do arbusto. Um homem está 
próximo de mim dizendo coisas, está ao lado. É dele este 
bloco de anotações cuja tinta fere o espaço. Creio que ele, 
o homem, seja uma espécie de guardião. Ainda não sei de 
quê. Sei que ele carrega algo a mais que este sussurro que 
ele me direciona a todo instante.

Cavalguei. Aplainei o tronco amarelado, e bati pregos, e 
poli a madeira, e sacudi as raízes como cabelos nas mãos, 
e masquei a goma, e enrolei as fibras da madeira com a 
saliva, na boca. Uma formiga está correndo o arco-íris, 
atrás do pote de ouro. Pude me deitar sobre as relvas, no 
outono, e minhas narinas sentiram o cheiro. Um homem 
está me dizendo coisas. Ele sabe o que diz. 

Vago-me pelos pontos! Qual é a minha compreensão da 
árvore senão a realidade timbrada nos livros? Como se 
fosse um microscópio, copiei os traços das células. 

O homem me olha, parece ter me escutado para dentro, 
onde agora sou grão, uma confluência de raízes e galhos, 
bosques próximos e distantes, um solo macio feito de mi-
lhares de anos de plantas caídas, e esta lembrança, o frá-
gil brotar das sementes. Assim os lábios. Assim a língua. 
Assim as vozes se juntam e falam por mim. Não tenho 
como conduzir o outro para esse lugar estranho, sem lu-
gar, que são os meus pensamentos; mas se o levo para a 
floresta e se o solto entre as árvores, talvez ele descubra 
as folhas dentro de si, e descubra-se dentro delas, página 
por meio de página. 

Um homem está a minha frente dizendo coisas. Dou um 
título. Eu não gosto e peço que ele me ajude. Tento de-
volver o bloco. Ele rejeita. Diz que não é apenas com ca-
ligrafias douradas, lombada e capa dura que se faz uma 
história. É preciso escrevê-la. “Ei, Helga, escute isso: para 
quem sabe ler, pingo é letra!” 

Mestre e doutora pela UNICAMP, Fernanda de Aragão desenvolve 
pesquisas em psicanálise e esporte. Seu primeiro livro, Língua 

Crônica, foi premiado pela União Brasileira de Escritores.
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“Em que tipo de aplicação eu devo investir?” Essa per-
gunta é uma das mais frequentes por onde quer que eu 
passe, por ser um autor de livros de educação financeira. 
Como resposta, sempre digo que não existe uma fórmu-
la exata, e reforço que o mais importante é saber por 
que se vai investir, isto é, quais os objetivos para o di-
nheiro e como se montará uma estratégia para que se 
poupe dinheiro para esse investimento.

O grande erro que observo hoje é a ideia de poupar por 
poupar: dinheiro sem finalidade, na maior parte das ve-
zes, é dinheiro perdido. Assim, uma reflexão sobre o papel 
do investimento é imprescindível. Depois dessa resposta, 
chegamos, finalmente, à outra questão: onde investir?

No mercado financeiro, existem diversas opções de apli-
cação em ativos financeiros com riscos diferentes, va-
riando de aplicações de baixo risco – como, por exemplo, 
a caderneta de poupança – até investimentos de alto ris-

co, como a aquisição de ações na bolsa de valores. Assim, 
procure sempre um especialista ou um educador finan-
ceiro para orientá-lo nas decisões de aplicações, visando 
mantê-las de forma segura e rentável.

Para auxiliar nessas escolhas, preparei algumas orienta-
ções sobre o tema, reforçando que sempre se deve pou-
par e investir com um sonho ou objetivo atrelado.

Como e quando o capital poupado será aplicado? É 
preciso definir como e quando o capital poupado será uti-
lizado no futuro. Esta decisão será importante na escolha 
do tipo de aplicação em ativos financeiros para proteger 
as economias. Para tanto, siga as orientações apresenta-
das para a preparação do plano de investimentos.

Por quanto tempo o investimento deverá ser aplica-
do? Além de elaborar o plano de aplicação, é necessário 
definir o momento (data) do resgate de cada ativo finan-

invEstir:
como, quando, onde e por quê?

Por REINALDO DOMINGOS
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ceiro escolhido, em conformidade com o cronograma de 
aplicação dos recursos poupados, para serem investidos 
no alcance dos objetivos desejados para o negócio. A de-
terminação do período de tempo de cada aplicação é im-
portante no momento da escolha dos ativos financeiros. 
Normalmente, quanto maior for esse período, maior 
será a rentabilidade e menor a incidência de tributos.

Qual o risco da aplicação? De forma geral, o risco de 
uma aplicação financeira é diretamente proporcional 
à rentabilidade desejada pelo empreendedor, ou seja, 
quanto maior o retorno estimado pelo tipo de aplica-
ção escolhida, maior será o risco. O risco da aplicação 
significa que o empreendedor poderá não conseguir o 
retorno prometido ou mesmo perder uma parcela do 
montante aplicado. Para tanto, é importante conhecer 
muito bem os atributos de cada aplicação, tais como o 
nível de risco, retorno, o tempo de aplicação, os tribu-
tos e outras despesas que serão cobradas, como, por 
exemplo, a taxa de administração exigida por fundos 
de investimentos, tendo em vista que poderão com-
prometer a rentabilidade dos investimentos. É bom 
lembrar sempre que rentabilidade passada não é ga-
rantia de rentabilidade futura.

Onde investir? Onde investir o dinheiro poupado é sem-
pre uma decisão difícil, devido à grande quantidade de op-
ções de ativos financeiros existentes no mercado. Mas, indu-
bitavelmente, sempre há ótimas opções de investimento. A 
seguir são apresentadas as principais alternativas: 

Fundos Referenciados DI – são fundos de investi-
mento em títulos públicos, com rendimento vinculado 
ao CDI – Certificado de Depósito Interbancário. Os fun-
dos DI têm rendimento diário e permitem resgates de 
recursos a qualquer momento.

Fundos de curto prazo – este tipo de fundo investe 
em títulos de renda fixa de curto prazo, emitidos pelo 
governo. Sua rentabilidade está também vinculada ao 
CDI (taxa de juros interbancários).

Fundo de Investimento – é um tipo de aplicação fi-
nanceira em que o aplicador adquire cotas do patrimô-
nio de um fundo administrado por uma instituição fi-
nanceira. O valor da cota é recalculado diariamente. A 
remuneração varia de acordo com os rendimentos dos 
ativos financeiros que compõem o fundo. Não há, geral-
mente, garantia de que o valor resgatado será superior 
ao valor aplicado. Todas as características de um fundo 
devem constar em seu regulamento. Tem como objeti-
vo reunir recursos financeiros de um grupo de pessoas, 
físicas ou jurídicas, visando a sua aplicação em ativos 
financeiros de propriedade de todos os investidores e 

as despesas; os retornos são divididos na proporção dos 
investimentos realizados.

Caderneta de Poupança – a caderneta de poupança é o 
investimento mais simples, seguro e popular entre inves-
tidores. Seu rendimento, mensal ou trimestral, é fixado 
pelo Banco Central, sendo igual em todas as instituições 
financeiras que operam com esse tipo de aplicação.

CDB – Certificado de Depósito Bancário e RDB – Re-
cibos de Depósito Bancário – o CDB e o RDB são títulos 
de renda fixa que pagam, em períodos definidos, uma re-
muneração ao investidor e que representam uma promes-
sa de pagamento futuro do valor investido mais uma taxa 
negociada no momento da aplicação. A diferença entre o 
CDB e o RDB é que o CDB pode ser negociado por meio de 
transferência. O RDB é inegociável e intransferível.

Títulos públicos – são aplicações que rendem juros 
prefixados, pós-fixados e mistos. Alguns títulos públi-
cos são remunerados pela correção cambial, enquanto 
outros são corrigidos por índices de inflação, atualiza-
dos pela taxa SELIC (fixada pelo Comitê de Política Mo-
netária – COPOM, do Banco Central do Brasil).

Ações – investir na aquisição de ações significa adquirir 
uma fração do patrimônio de uma empresa e tornar-se 
sócio. A valorização das ações, normalmente, acompa-
nha os resultados da empresa. Se forem bons, o valor da 
ação tende a subir; caso contrário, ocorrerá uma desva-
lorização desse ativo financeiro.

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) – é um ativo fi-
nanceiro de renda fixa garantido por um bem imóvel e 
que rende aos aplicadores juros e atualização monetária.

Todas essas linhas de investimentos possuem seus pon-
tos negativos e positivos, que dependerão da situação 
e objetivo do investidor. Mas o melhor caminho para 
quem decide mudar de vida para se tornar um poupador 
é buscar educação financeira antes de qualquer ação. 
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DESTRUA ESTE DIÁRIO
ISBN: 9788580574166
R$ 24,90 

INFERNO
ISBN: 9788580411522
R$ 39,90 

CASAMENTO BLINDADO
ISBN: 9788578600136  
R$ 29,90 

ESPERANCA,A VOL. 3 
ISBN: 9788579800863
R$ 39,50 

REDENCAO DE GABRIEL, A 
ISBN: 9788580412406
R$ 39,90 

TEOREMA KATHERINE, O
ISBN: 9788580573152
R$ 29,90 

JOGOS VORAZES (VOL. 1)
ISBN: 9788579800245
R$ 39,50 

QUEM É VOCÊ, ALASCA? 
ISBN: 9788578273422
R$ 29,90 

DIÁRIO DE UM BANANA 
VOL. 1
ISBN: 9788576831303 
R$ 34,90 

DEMI LOVATO 
365 DIAS DO ANO 
ISBN: 9788576848295
R$ 28,00 

ENCONTRO INESPERADO, O 
ISBN: 9788577222568
R$ 42,90 

EM CHAMAS VOL. 2 
ISBN: 9788579800641
R$ 39,50 

CIDADES DE PAPEL
ISBN: 9788580573749
R$ 29,90 

LADRAO DE RAIOS, O 
ISBN: 9788598078397
R$ 29,90 

ASSASSINATO DE REPUTAÇÕES
ISBN: 9788574752280
R$ 69,90

LADO BOM DA VIDA, O 
ISBN: 9788580572773
R$ 24,90 

CULPA É DAS ESTRELAS, A 
ISBN: 9788580572261 
R$ 29,90 

top 20 livros mais vEndidos
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QUE REALMENTE 
IMPORTA?, O 
ISBN: 9788575428214
R$ 24,90 

MINI AURÉLIO - 8 ED.
ISBN: 9788538542407
R$ 49,80 

KAIRÓS - O TEMPO DE DEUS 
ISBN: 9788525054005
R$ 19,90 
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