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O ICAL esteve no Congresso Brasileiro de Escritores - 2011

ICAL  e Pedro Bandeira

ICAL  e Prof. Deonísio da Silva

ICAL  no congresso

Entrevista com
Joaquim Maria Botelho,
presidente da UBE

Instituto Tomie Ohtake
comemorou 10 anos
em novembro



editorial

Congresso Brasileiro
de Escritores 2011

Importante ressaltar os grandes nomes 
da literatura que estiveram presentes 
ao Congresso de Escritores de 2011 que 
aconteceu em Ribeirão Preto, 
orquestrado pela União Brasileira dos 
Escritores – UBE. Dentre os ilustres, a 
presença reveladora do escritor Pedro 
Bandeira que se mostrou curiosamente 
feliz ao falar das personagens que ele 
criou e dos métodos aplicados na 
construção da estrutura de seus 
contos. O autor não fez segredo da 
emoção de ser o “pai” de tantos 
adolescentes que figuram em seus 
livros. Refere-se aos personagens com 
orgulho de pai.

Deste adolescente escritor ficou a 
mensagem de que o autor pode 
transitar pela personagem, ou até 
mesmo entrar e sair dela, mas não 
deve interferir na história.

Destaque também ao Deonísio da 
Silva, majestoso professor com nome 
endeusado, que falou sobre a arte de 
narrar e repetiu lá o que falamos 
incansavelmente em nossas oficinas: 
“nunca escreva sobre o você não 
conhece”, “evite o chamado lugar 
comum”, “zele pelas palavras”. Mas o 
recado novo desse mestre,  que ficou 
guardado, foi sobre a importância de 
se estudar a origem das palavras para 
que o texto seja contemplado com 
palavras novas e diferentes daqueles 
que ocupam um “lugar comum”.

Em 2011, o professor Aziz Ab'Saberque 
foi merecidamente premiado com o 
troféu Juca Pato. Todo o Congresso foi 
bem articulado e de bons resultados. 
Uma pena que muitos horários 
coincidiram obrigando os interessados 
a optar por este ou aquele evento. 
Faltou um cafezinho nos intervalos, 
mas ainda assim muito conhecimento e 
garra trouxemos na bagagem.

Colaboração: Ana Maria Maruggi
Edição: Célia Gennari

Prof. Aziz Ab´Saberque
Foto: Guilherme Piga

“Devemos repensar na forma de 
oferecer a literatura ao leitor e 
trabalhar de intensas e variadas 
maneiras para aguçar a sua 
curiosidade, provocando-o com 
bons textos. Aos escritores fica a 
incumbência da criatividade com 
textos à altura do interesse desse 
novo leitor. Permita-se aprender 
novos métodos, abra-se para novas 
linhas de escrita. Tenha sua 
autocrítica bem afiada. Estude. 
Lute para ser cada dia melhor do 
que foi ontem. Lute para ser lido.”
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Na última edição, erramos. O Theatro Municipal 
tem sua arquitetura baseada no barroco 
seiscentista do século XVII.

Revista Eixo Cultural - Nº 4

Distribuição Gratuita
Cadastre-se no site e receba em seu e-mail.

expediente

errata

Ana Maruggi



Revista Eixo Cultural

“ ”*Escrever é um ato solidário, mas solitário

Joaquim Maria Botelho dá sua opinião

3janeiro 2012

oficina do ICAL

entrevista

ICAL informa

Não é difícil fazer parte da atividade 
artística de escrever, pois o ICAL 
disponibiliza a Oficina de Criação de 
Textos Literários onde se partilha e 
compartilha do ato de criar e elaborar.
Além da importância da criação, a 
participação nas oficinas propicia 
exercício mental, treino de memória, 
s oc i ab i l i dade  e  me lho ra  de  
autoestima.

Nosso trabalho é voltado para a 
terceira idade, quando as pessoas já 
a r m a z e n a r a m  e x p e r i ê n c i a ,  
conhecimento e emoções, mas por 
causa da atribulação da vida, não 
deixaram aflorar os sonhos e fantasias. 
Mas na Oficina os participantes 
alcançam a liberdade de criação, 
sensação nunca antes vislumbrada.

Através de temas sugeridos por 
mediador, o aluno libera o potencial de 
criação e se estimula para a leitura e 
pesquisa,  aguçando,  desta  maneira, 

curiosidade para outros canais de 
participação: saraus, lançamento de 
livros, viagens, artes em geral.

Temos no blog muitos comentários 
sobre os trabalhos criados e sobre o 
efeito positivo da Oficina.  Acesse  leia 

Eixo Cultural – Qual sua opinião frente 
à demanda de livros que estão 
surgindo no Brasil? O Brasil escreve 
mais e lê mais?

Joaquim Maria Botelho – Sim, o Brasil 
escreve mais. Foram 22 mil novos 
títulos no ano passado. Este fenômeno 
tem muito a ver com a demanda 
crescente da classe emergente 
(operários) que consome livros sem 
conteúdo, porque dá prestígio e 
status. Há também uma série de 
programas e oficinas literárias que 
incentivam à leitura e à escrita. No 
entanto, na maioria das vezes falta 
qualidade. Mas estas oficinas são boas, 
porque dão oportunidade e facilidade 
para aflorarem talentos.

O Natal Iluminado é  uma mensagem de 
Paz, da qual o ICAL colabora em parceria 
com a Associação Comercial de São Paulo 
e suas Distritais. São apresentados 
grupos de dança, coral, poesias, músicos 
e outros. Visite:
 www.nataliluninadosp.com.br

No dia 26 de novembro na ACSP – Distrital 
Pinheiros o ICAL participou da 1ª FEIRA 
DE SUSTENTABILIDADE com  estande de 
doces e apresentação solo de violão com 
a Prof. Fabiane. 

O ICAL realiza anualmente um grande 
sarau artístico no qual se apresentam 
músicos, grupos de danças, poetas, 
artesãos e artistas plásticos. O III 
REVELANDO NOSSA ARTE aconteceu no 
dia 2 de dezembro no CAMP – Pinheiros.

CORAL UNIMED no NATAL ILUMINADO do 
ICAL apresentou-se no Mercado 
Municipal de Pinheiros em 10 de 
dezembro, sob regência do maestro 
Ricardo Arruda. Com parceria da ACSP – 
Distrital Pinheiros, Sub-prefeitura e 
ACOMERPIN o espetáculo foi um sucesso. 

Eixo – Qual sua opinião diante dos 
livros eletrônicos?
JMB – São bons, porém jamais vão 
ocupar o lugar do livro de papel.

e comente você também!

Colaboração: Eliana Dau Pelloni
Edição: Célia Gennari

* Frase de Fernando Sabino

Leia entrevista completa com Joaquim Maria
Botelho, presidente da União Brasileira
dos Escritores – UBE no site do ICAL
 www.ical.org.br

Joaquim Maria Botelho, presidente da UBE

http://www.icaltextos.blogspot.com/
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criações literárias

Momento de Expressão

Amor, Amado O Mandacaru

AMOR AMARGO
AMOR ABUSADO
AMOR BONITO
AMOR BELEZA
AMOR BOM
AMOR CAVADO
AMOR CHUVOSO
AMOR CAIDO
AMOR DESASTRADO
AMOR DIVINO
AMOR DISTRUIDO
AMOR ESVAIDECIDO
AMOR ESQUALIDO
AMOR EMPERRADO
AMOR FELIZ
AMOR FEIOSO
AMOR FACEIRO
AMOR GOSTOSO
AMOR GALANTE
AMOR GASTO
AMOR HIPOCRITA
AMOR HONRADO
AMOR HOSTIL
AMOR IDEAL
AMOR IMAGINARIO
AMOR IMPUNE
AMOR JOCOSO
AMOR JOIA
AMOR JUSTO
AMOR LINDO
AMOR LEGITIMA
AMOR LERDO
AMOR MELADO
AMOR MALANDRO
AMOR MALDITO
AMOR NATURAL
AMOR NERVOSO
AMOR NOBRE
AMOR OBCENO
AMOR OFERECIDO
AMOR OPRIMIDO
AMOR PRIMEIRO
AMOR PECADO
AMOR PERDIDO
AMOR QUERIDO
AMOR QUADRADO
AMOR QUEIXOZO
AMOR RARO
AMOR RECÍPROCO
AMOR SAUDAVEL
AMOR SAFADO
AMOR SAGRADO
AMOR TERRIVEL
AMOR TALHADO
AMOR TARDIO
AMOR ÚNICO
AMOR UNIVERSAL
AMOR USADO
AMOR XAROPE
AMOR XERETA
AMOR XODÓ
AMOR ZANGADO
AMOR ZOEIRA
AMOR ZERADO

Este canal é para associadas e parceiros que mandarem seus trabalhos para o e-mail do ICAL: contato@ical.org.br .
Ao recebermos seu texto, entraremos em contato.

Por Dinah Choichit Por Daisy Daghlian

Em meio ao sertão nordestino, quatro pessoas e uma cachorrinha se arrastam, numa peregrinação silenciosa. O menino 
mais velho, exausto da caminhada sem fim, deita-se no chão, incapaz de prosseguir, o que irrita o pai, que lhe dá 
estocadas com a faca no intuito de fazê-lo levantar. Compadecido da situação do pequeno, o pai toma-o nos braços e 
carrega-o, tornando a viagem ainda mais modorrenta.

À medida que vão se arrastando, o pai com muito esforço pensa no que estão fazendo. Tinham deixado para trás o pouco 
que possuíam e conheciam. O pequeno casebre quase em ruínas, a terra árida e improdutiva. O pouco gado, que agora 
era nenhum, havia morrido de fome e sede.
 
Devia haver algum lugar melhor que aquele. Fugiam da morte certa.

O medo do desconhecido, o atormenta o tempo inteiro. Ao mesmo tempo lembra-se de uma época, com um pouco mais 
de fartura, quando ainda dava para sobreviver com algum conforto. Mas os anos de estiagem chegaram. Tudo virou 
fumaça.
 
O gemido do filho em seu colo trouxe-o para a realidade. O menino com gestos pediu água.
 
A mãe, atenta, tirou da sacola, uma garrafa, olhou, ainda estava quase pela metade. Aproximou-se e sussurrou tome só 
um bocado, temos que poupar. O olhar triste do garoto mostrava a situação desesperadora. Obedeceu. A mulher deu um 
pouco de água para a criança menor e, colocando um pouco na mão deu para a cachorrinha que agradecida balançou o 
rabo.
 
Estavam exaustos, caminhavam há dias e, a paisagem não mudava. Terra seca, árvores secas, carcaças de animais 
espalhadas pelo caminho.
 
Mais um dia terminou. Resolveram dormir ali mesmo.
 
Juntaram um pouco de lenha. O pai acendeu uma fogueira para se protegerem dos animais que porventura existissem.
 
Pegou da sacola um pedaço de carne seca, cortou com o facão alguns pequenos pedaços e distribuiu para a família, 
pegou um pedaço para si mesmo e jogou um naco para a cadela.
 
Não tinham forças para conversar.
 
Adormeceram.
 
O dia chegou com aquele mesmo sol escaldante. Puseram-se a caminhar.
 
Quantos quilômetros andavam por dia, não tinham idéia. Quando chegariam a algum lugar habitado e onde tivessem 
uma condição melhor de vida, parecia um sonho distante que nunca iriam alcançar.
 
Passaram-se dias, semanas e até meses. Lá estavam eles, caminhando como espectros. Já faziam parte da paisagem. 
Sujos, esfarrapados e esqueléticos.
 
Naquela manhã acordaram sentindo que o dia seria diferente. O céu estava carregado de nuvens, um vento leve 
soprava.
 
A mãe mostrou desolada a sacola vazia. A farinha e a carne seca haviam acabado. Da água restavam alguns bocados. As 
crianças, não pediram nada.
 
Recomeçaram a caminhada, andando cada vez mais lentamente.
 
A chuva chegou de repente.
 
Os quatro como se agradecendo levantaram as mãos para o céu e sentiram aquela água fria jorrar pelo corpo abriram a 
boca e mataram aquela sede que durava meses, a mãe pegou as garrafas vazias e encheu todas. Pegou ainda um pedaço 
de sabão tirou a roupa dos filhos deu um banho neles ali mesmo. Sem pudores tomou banho também. Estendeu o sabão 
ao marido.
 
Pegou uma trouxa, que sempre carregava consigo e de lá tirou roupas quase limpas para todos. Sentindo-se quase 
humanos novamente se abraçaram.
 
A chuva parou. Recomeçaram a caminhar. As barrigas vazias gritavam de fome.
 
O mandacaru florido estava no meio do caminho, olharam embevecidos para aquela miragem. Se achegaram. Era 
verdadeiro. O pai pegou o facão, cortou alguns pedaços e eles saciaram a fome dolorosamente.
 
A esperança tomou conta deles. Iam conseguir. Tinham sobrevivido.

Trabalho criado na Oficina de Textos do ICAL - baseado na obra Vidas Secas, de Graciliano RamosPoesia criada na Oficina de
Textos do ICAL em junho de 2011
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arte

exposições

notícias literárias

O Instituto Tomie Ohtake, erguido em São Paulo, 
a mais importante cidade da América Latina, 
tem como proposta apresentar as novas 
tendências da arte nacional e internacional, 
além daquelas que são referências nos últimos 
50 anos, coincidindo com o período de trabalho 
da artista plástica que dá nome ao espaço.
 
O Instituto Tomie Ohtake, projeto moderno e 
arrojado, idealizado pelo arquiteto Rui Ohtake, 
filho de Tomie, foi inaugurado em novembro de 
2001, completando dez anos em 2011. Está 
instalado em um complexo empresarial com dois 
prédios de escritórios, um centro de 
convenções, interligados por um grande hall, 
com restaurante, livraria e loja de objetos. O 
avançado empreendimento, construído pelo 
Grupo Aché com recursos inteiramente privados, 
reflete uma concepção contemporânea de 
cidade, onde trabalho, cultura e lazer estão 
integrados.
 
Possui atividades educativas para grupos 
previamente marcados, cursos de pintura, 
escultura, desenho, vídeo, teoria da arte, 
música, literatura, filosofia e cursos para 
professores da rede pública e privada sobre 
ensino da arte.
 
O Instituto ainda oferece outras exposições e 
interessantes.

Fayga Ostrower – Ilustradora – O Museu Lasar 
Segall, em parceria com o Instituto Moreira 
Salles – IMS, apresenta a exposição, com 
aproximadamente 100 obras que revelam uma 
faceta pouco conhecida da artista plástica 
polonesa naturalizada brasileira: a de 
ilustradora de livros e diferentes publicações. 
Vencedora de diversos prêmios, entre eles o 
Prêmio Internacional da Bienal de Veneza 
(1958), e o Prêmio Nacional de Gravura da Bienal 
de São Paulo (1957), Fayga Ostrower (1952-
2001) é considerada uma das principais 
gravadoras do país. (...) Pode ser vista até 19 de 
fevereiro de 2012, de quarta a segunda, das 11 
às 19 horas. Fechado às terças. No Museu Lasar 
Segall – Rua Berta 111, Vila Mariana, São Paulo-
SP - Tel.: 11 5574-7322 – Grátis.

Oswald de Andrade – o culpado de tudo – O 
público tem a oportunidade de conhecer 
profundamente o polêmico escritor, um dos 
criadores da Semana de Arte Moderna de 22. 
Pode ser vista até 29 de janeiro de 2012, de terça 
a domingo, das 10 às 18 horas. No Museu da 
Língua Portuguesa Estação da Luz, Praça da Luz, 
s/nº, Centro – São Paulo-SP – Tel.: 11 3326-0775 – 
Ingresso a R$ 6,00. Gratuito aos sábados.

Modernismos no Brasil – Mais de 150 obras 
relativas a este período podem ser vistas, como: 
Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e 
outros ícones representativos do Movimento 
Modernista no Brasil. Pode ser vista até 29 de 
janeiro de 2012, de terça a domingo, das 10 às 18 
horas. No Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo - MAC do Pavilhão 
Ciccillo Matarazzo, 3º Piso, Prédio da Bienal, no 
Parque Ibirapuera, São Paulo-SP.
Tel.: 11 5573-5255 – Grátis.

Nômade – De Ayaan Hirsi Ali, escritora e 
tradutora da Somália, autora de Infiel (2007) – 
31 semanas na lista de best-sellers do New York 
Times. Ela conta sua experiência de adaptação à 
cultura dos Estados Unidos, onde mora 
atualmente. A mais famosa crítica não ocidental 
do fanatismo islâmico, neste livro, desenha o 
retrato de sua família (da Somália) e os enormes 
obstáculos para o processo de integração dos 
imigrantes de países muçulmanos nos países 
ocidentais. Companhia das Letras, 392 páginas.

Dez Anos de Instituto Tomie Ohtake

Exposição:
Steve McCurry em “A Alma Revelada”
(...) Há décadas Steve McCurry percorre lugares incomuns, trazendo consigo imagens cuja solidez 
narrativa alimenta fantasias, mistérios e deslumbramentos acerca do desconhecido... (...)

De 11 de novembro 2011 a 29 janeiro de 2012
Terça a domingo, das 11 às 20 horas
Entrada Gratuita 

Serviço:
Instituto Tomie Ohtake
Av. Faria Lima, 201, entrada pela Rua Coropés, Pinheiros, São Paulo/SP Tel.: 11 2245 1900
de terça-feira a domingo, das 10 às 20 horas

Colaboração: Dinah Ribeiro de Amorim
                    e Ana Maruggi 
Edição: Célia Gennari

Foto: Arquivo site MAC

Para saber mais visite
www.institutotomieohtake.org.br

Resenha Cultural
Por Suzana da Cunha Lima


