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ARPOADOR, 1910
Ipanema à espera de seus fiéis
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INTRODUÇÃO

Uma província de cosmopolitas

Ao sul, o oceano Atlântico, incluindo as ilhas Cagarras e tudo que 
o olho alcançar dentro das duzentas milhas. Ao norte, a Lagoa Rodrigo de 
Freitas — do Clube Caiçaras até a margem esquerda do Corte do Cantagalo. 
A leste, de um lado, o arpoador, a praia do Diabo, o mar e o horizonte cor-
respondentes; de outro, a rua Conselheiro Lafayette ao cruzar as ruas Rainha 
Elizabeth, Joaquim Nabuco e Francisco Otaviano; a fronteira leste segue pela 
rua Antonio Parreiras, subindo até o no 125 da rua Saint-Roman (onde ficava o 
pasquim), galgando parte do morro do Pavãozinho e descendo pelo Corte. E, a 
oeste, a margem direita do Jardim de Alah. Essa demarcação das terras de Ipa-
nema foi proposta por millôr Fernandes na revista Domingo, do Jornal do Brasil 
de 23 de dezembro de 1990. Nunca foi contestada, donde passa a ser a oficial.

Sem contar a faixa de areia e a orla da Lagoa, Ipanema tem 1,67 quilô-
metro quadrado. É pouco menor que o Principado de Mônaco (mas sempre 
foi muito melhor). Dentro desses estreitos limites, que se atravessam a pé em 
duas horas, produziu-se a maior quantidade de cronistas, poetas, romancis-
tas, designers, arquitetos, cartunistas, artistas plásticos, compositores, canto-
res, jornalistas, fotógrafos, cineastas, dramaturgos, roteiristas, cenógrafos, fi-
gurinistas, atores, diretores de tv, modelos, estilistas e esportistas de que se 
tem notícia no Brasil. Ali surgiram também as mulheres mais famosas do país 
em seu tempo, inúmeras atuando em uma ou várias das categorias acima. E 
todos eles, homens e mulheres, com características em comum: libertários, 
boêmios, lúdicos, corajosos, excêntricos e não muito responsáveis.

Com esse elenco funcionando dia e noite, nas praias, nos botequins e até 
em seus locais de trabalho, Ipanema foi o berço ou palco de várias revoluções 
no comportamento, na moda, nas artes plásticas, no cinema, na música popu-
lar, na imprensa e em outros itens fundamentais. Ipanema mudou o jeito de 
o brasileiro escrever, falar, vestir-se (ou despir-se) e, talvez, até de pensar. Foi 
também pioneira, no Brasil, do sexo sem culpa (leila Diniz não foi a primei-
ra, mas a última de uma longa e linda linhagem de leilas-dinizes). Ipanema 
tornou o sexo natural numa época em que, até sozinho, bastava subir de carro 
a remota avenida Niemeyer para se ter uma ereção. E, apesar da aura de futi-
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lidade que a cercava, foi um permanente reduto de oposição — combateu ou 
criticou todos os governos brasileiros.

Por que isso aconteceu ali? Bem, para começar, desde meados dos anos 30 
Ipanema recebeu uma imigração europeia de alto nível cultural: alemães, 
franceses, italianos, ingleses e judeus de toda parte — gente com facilidade 
para línguas, habituada a museus e monumentos e a conviver com a História. 
Os que vieram fugindo do nazismo traziam com eles o amor à liberdade. Mui-
tos eram artistas ou amigos de artistas em seus países e estavam impregnados 
das ideias da vanguarda europeia dos anos 10 e 20. Não eram ricos, longe dis-
so, mas Ipanema era um areal quase desabitado, barato para viver. Aqui eles 
se misturaram aos nativos (os cariocas de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, de vários estados do Nordeste e de todos os bairros 
do Rio) e formaram uma cultura própria — que, durante décadas, pôde ger-
minar sossegada, longe dos olhos da cidade. Até 1960, Ipanema era quase tão 
“distante” do resto do Rio quanto, depois, a Restinga da Marambaia.

Durante décadas, Ipanema foi europeia e carioca. A praia vazia era um 
estímulo a que se vivesse com pouca roupa, e o que aqueles europeus menos 
precisavam era de estímulo. A judia alemã miriam Etz chegou à rua Joaquim 
Nabuco em 1936, aos 22 anos, vinda de Londres, e a primeira coisa que tirou 
da mala foi seu maiô duas-peças de lã, feito por ela mesma e o primeiro que 
se viu por aqui (logo depois, ela confeccionaria novos duas-peças, com tecidos 
mais apropriados ao sol do Arpoador). As mulheres de Ipanema firmaram, 
desde o começo, uma tradição de independência, de aprender, de querer fazer 
coisas. Isso incluía ter vida sexual antes do casamento — o qual, aliás, não 
era visto por elas como a realização final de suas vidas. Os homens de Ipane-
ma tiveram de ser educados a esse respeito: a velha divisão de mulher “para 
casar” e mulher “para comer” não existia ali. Mas, segundo marilia Kranz, 
cuja família chegou ao bairro em 1937, não foi uma educação tão traumática: 
“Quem se mudava para Ipanema já era meio off de alguma maneira”.

O grande caldo cultural que simbolizaria Ipanema nasceu no Arpoador, 
que foi sua primeira praia a ser desbravada e palco de uma convivência de-
mocrática entre gente de todos os níveis: pescadores, intelectuais, artistas, 
aspirantes a essas categorias ou simples bebuns. Ali todos eram iguais e nin-

INTRODUÇÃO 

ARPOADOR, 1970
O mundo cabia inteiro  
entre a amurada e o mar
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guém era mais igual que os outros — um homem que soubesse ler a direção 
do vento ou a força das marés era tão respeitado quanto um leitor de Nietzsche 
ou Jung.

Depois da praia (em trajes civis ou não), essa mestiçagem cultural espa-
lhava-se pelos botequins do bairro, como o jangadeiro, o zeppelin, o veloso, 
o mau cheiro, o bar lagoa, ou se concentrava em casas abertas ou semiaber-
tas, como as de anibal Machado, lucio Cardoso ou mario Pedrosa — homens 
que traziam, dentro de si, bibliotecas inteiras e adoravam reparti-las com os 
amigos. Num espaço tão pequeno, estava-se exposto à presença de pessoas 
das áreas mais diversas da criação. Não admira que tantos em Ipanema fossem 
multidisciplinares: os escritores faziam cinema, os arquitetos faziam música, 
os cartunistas faziam teatro, os pescadores faziam fotografia e muitos faziam 
quase tudo isso, sendo que inúmeros eram, ao mesmo tempo, artistas plásticos 
ou tinham feito ginástica ou aprendido a lutar com sinhozinho.

E como todos ali se sentiam “intelectuais” ou “artistas”, os artistas e in-
telectuais de verdade podiam locomover-se sem os embaraços naturais da 
fama. antonio carlos Jobim, por exemplo, não era parado na rua por ser o 
autor de “Garota de Ipanema”, mas por ser o Tom, a quem todos já tinham 
nascido habituados. vinicius de Moraes podia casar-se e descasar-se à vonta-
de. tonia Carrero ia à praia e ficava magoada se os rapazes não lhe fizessem 
fiu-fiu. rubem Braga dava-se tanto com velhos ratos de praia quanto com be-
las colegiais de uniforme. Paulo francis era amigo do mergulhador, surfista 
e galã arduino Colasanti. Leila Diniz e Fernando gabeira serviam de baby-
-sitter dos filhos dos amigos. O psicanalista Eduardo mascarenhas vivia de 
sunga na areia. Grã-finas namoravam jornalistas. Homens sérios saíam vesti-
dos de mulher na banda de Ipanema. Ipanema era uma reprodução do filme 
de Frank Capra Do mundo nada se leva, só que ao vivo e de verdade.

Dessa mistura, desse jogo de cintura, brotou nos anos 50 e 60 o que se 
chamou de República de Ipanema — uma província habitada por cosmopoli-
tas e uma moderna Shangri-lá à beira-mar, com uma qualidade de vida quase 
impossível de acreditar. Os poucos edifícios da orla tinham quatro andares 
e a maioria de seus menos de 40 mil habitantes vivia em casas, cujas portas 
podiam dormir abertas. Poucos tinham carro e as ruas pertenciam às crianças. 
Homens e mulheres ilustres submetiam-se prazerosamente ao bonde, que era 
uma das instituições mais queridas do bairro. Os botequins serviam fiado e, às 
vezes, seus proprietários até emprestavam dinheiro, o qual, por sua vez, era 
a menos valorizada das moedas de troca em Ipanema. Vivia-se com pouco ou 
nenhum, e ninguém era julgado em função dele. As mulheres eram lindas, ou-
sadas; os rapazes, atléticos e bronzeados. O mar era cristalino, a paisagem, um 

 INTRODUÇÃO
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escândalo e o sol brilhava o ano inteiro. Até princípios dos anos 70, quando, 
segundo o consenso, se encerrou o ciclo da Ipanema “clássica”, nenhum outro 
bairro no Brasil teve uma tradição cultural tão rica ou de vanguarda.

É essa tradição que Ela é carioca tenta reconstituir, por intermédio de 238 
de suas figuras ou instituições mais notáveis ou revolucionárias. (Sim, eu sei: 
não se pode dizer que os ex-presidentes dutra e castello branco fossem de 
vanguarda — mas, até pelo contraste, a presença deles ali era uma prova do 
caldeirão cultural de Ipanema.) Muitos dos personagens deste livro ficaram 
conhecidos nacionalmente e, alguns, internacionalmente. Aos olhos de Ipa-
nema, no entanto, isso não os tornava mais “importantes” que roniquito de 
Chevalier, hugo Bidet ou José sanz, homens cuja notoriedade mal extravasou 
os limites da Zona Sul do Rio. Mas, sem Roniquito, Hugo Bidet ou José Sanz, 
não teria havido Ipanema.

O autor não pode proibir que os leitores mais velhos suspirem de sau-
dade à leitura de Ela é carioca — mas sua intenção é revelar um Brasil vivo, 
dinâmico e atrevido que os mais jovens se orgulharão de conhecer.

Pense numa Semana de Arte Moderna com um elenco de centenas e cin-
quenta anos de duração, de 1920 a 1970. Pois existiu e chamou-se Ipanema.

Ruy Castro

INTRODUÇÃO 
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Os verbetados aparecem quase sempre pelo primeiro nome, como 
eram chamados em Ipanema. Vinicius de Moraes, por exemplo, aparece com 
o destaque em “vinicius”, não em “moraes, Vinicius de”. A exceção são os 
casos em que o sobrenome ficou mais conhecido, como em “Ernesto naza
reth”. Às vezes, o diminutivo é que era universal: “carlinhos (José Carlos) 
Oliveira”. O índice onomástico inclui todos os nomes citados no livro e segue 
o critério convencional.

Os nomes em versalete dentro de um verbete significam que têm verbe-
tes próprios. O n. em itálico antes de uma data indica o ano de nascimento; f. 
assinala a data de fundação. Os números fechados (1900-99) referem-se, natu-
ralmente, ao nascimento e morte ou à fundação e o encerramento. Exceto re-
ferência em contrário, todas as ruas, praças e avenidas citadas no texto ficam 
em Ipanema. É fácil localizá-las consultando o mapa do caderno de imagens. 
Em Ela é carioca, a atual rua Vinicius de Moraes continua a ser chamada de rua 
montenegro — como no tempo da maioria das histórias contadas no livro.

Se o leitor sentir falta de algum nome entre os verbetados, vá ao índice 
onomástico. Ele provavelmente estará lá.

11051 - Ela e carioca_Miolo.indd   2011051 - Ela e carioca_Miolo.indd   20 3/31/21   4:45 PM3/31/21   4:45 PM



21

A
AFRANIO Coutinho
1911-2000. Ensaísta e historiador de literatura.

Boemia e alta cultura sempre fizeram casamentos felizes em Ipanema, 
mas houve um amável caso de separação de corpos: o do escritor baiano Afra-
nio Coutinho. Em 1948 ele foi morar na rua Paul Redfern, quase esquina com a 
rua Prudente de Morais. Como nunca bebeu, Afrânio não tinha o hábito de ir ao  
zeppelin nem a bar algum. Mas aos poucos os bares foram a ele. Nos anos 70, 
sua pacata ruazinha já se transformara no que veio a ser o Baixo Ipanema: um 
quarteirão com nunca menos de seis ou sete botequins e restaurantes, com 
gente chegando e saindo e carros e motos roncando para estacionar — a noite 
toda. Ipanemense convicto, o professor Afranio nunca chegou à janela para 
reclamar do barulho.

Os boêmios da rua Paul Redfern, por sua vez, levariam um susto se sou-
bessem que, naquela casa de três andares, no olho do burburinho, morava um 
intelectual cercado por quase 100 mil livros, muitos deles edições sem preço, 
além de manuscritos velhos de séculos. Um homem que, depois de estudar 
nos anos 40 com os ensaístas americanos René Wellek e Austin Warren, mes-
tres do chamado New Criticism, trouxe dos Estados Unidos o “close reading” 
— uma visão que, para o bem ou para o mal, revolucionou a crítica literária 
por aqui, tornando-a mais “científica”, menos impressionista. E que, duran-
te a década de 50, organizou uma das mais completas histórias da literatura 
brasileira, A literatura no Brasil, em vários volumes, e, com seus ensaios, con-
tribuiu para a compreensão mais séria de Machado de Assis, Raul Pompeia, 
Lima Barreto e dos poetas e prosadores simbolistas.

Nos anos 80, ele transformou sua casa na Oficina Literária Afranio Cou-
tinho e, por um bom tempo, continuou morando nela. Tão perto da praia, o 
professor Afranio preferia pesquisar em areias de quatrocentos anos antes: 
aquelas em que escrevia com um graveto o fundador do teatro brasileiro — 
seu herói, o padre Anchieta.
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ALAIR Gomes
1921-92. Fotógrafo.

No começo, e durante anos, ele se dedicou a ver o mundo de muito per-
to. Suas disciplinas, como estudioso, pesquisador e mestre, eram as engenha-
rias civil e eletrônica, a física, a matemática, a biologia e a neuropsicologia, 
ciências em que o olho é treinado para o detalhe, o cálculo que ninguém toca, 
as partículas que ninguém vê. Foram essas matérias que o levaram como 
professor ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas, da Universidade do Brasil 
(atual ufrj), no Rio, à Universidade Yale, nos Estados Unidos, e a viagens de 
estudos pela Europa e pelo Oriente Médio. Tudo isso nos anos 50 e 60. Mas 
Alair Gomes era também, desde cedo, ardente leitor dos gregos, de Rimbaud 
e de D.H. Lawrence, fascinados pelo corpo humano. Tinha fumaças de crítico 
literário e fazia parte de uma turma de Ipanema que incluía os poetas Marcos 
Konder Reis (1922-2001) e lucio Cardoso. E mantinha secretamente um diá-
rio — o Diário erótico —, escrito em inglês, em que tratava de outras ciências, 
estas, inexatas, como sua sexualidade reclusa. Reclusa, mas de modo algum 
reprimida.

Em 1966, no entanto, Alair olhou pela janela de seu apartamento na rua 
Prudente de Morais, na altura da montenegro, e viu um outro mundo. Era 
um apartamento de fundos, no sexto andar, emparedado por dois prédios 
altos da avenida Vieira Souto, mas aberto para o mar e deixando-lhe um naco 
de vista — um corte vertical na areia, povoada por seres de grande beleza: os 
jovens dourados que praticavam, e como nunca, o culto ao corpo na praia. E 
Alair tinha agora o instrumento ideal para explorar esse mundo: uma Leica 
35mm, equipada com teleobjetiva e grande-angular.

Ela lhe caiu às mãos em 1966, quando, para ele, os quase quinze anos de 
composição do Diário erótico — a narrativa de cada um de seus encontros ho-
moamorosos, com a descrição minuciosa de peitos, carnes, pelos, músculos e 
membros — estavam se exaurindo. Não eram o desejo, a divinização do corpo 
jovem masculino e seu próprio poder de expressão que pareciam se esgotar. 
Era o veículo. Se o Diário erótico já exigia das palavras uma precisão, como ele 
dizia, pré-fotográfica, por que não ir direto à fotografia? Alair estava então 
com 45 anos — idade perfeita para se transferir do sonho para a realidade.

Começou por fotografar da janela com uma tele 135mm, sem que os mo-
delos soubessem que estavam sendo alvos do seu escrutínio. Trabalhando se-
gundo processos esteticamente ordenados, ele próprio revelava as fotos em 
sua sala, em formato 30 x 40, dispondo-as em dípticos, trípticos e, às vezes, 
sequências de dezenas de fotos, compondo dinâmicas que chamava de “sin-
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fonias” ou “sonatinas”. Fez isso durante anos até que, um dia, se atreveu a 
descer à rua e levar a câmera para a calçada — e, finalmente, para a areia, a 
dois metros de seus deuses.

A princípio, fotografava em silêncio — os rapazes fingindo não perceber, 
mas, conscientes de sua beleza, dispunham-se com evidente prazer a exibi-la. 
Depois, vieram as primeiras palavras entre eles e os convites a que subissem a 
seu apartamento para mais fotografias, estas, sim, posadas. Nessa fase, Alair 
pôde finalmente concretizar sua proposta: reproduzir em foto a estatuária e 
a pintura clássicas, aperfeiçoar a beleza onde ela já existia. Sua busca era por 
Davis de Michelangelo — mas Davis vivos, em que pudesse captar com suas 
lentes o suor e a seiva que deles emanavam. Concluído o trabalho, muitas 
vezes, para ele, era impossível resistir à tentação daqueles corpos, e nem esses 
corpos ofereciam grande resistência. Mas, à medida que a idade chegava e 
Alair sentia diminuir seu poder de atração — já tinha então perto de sessenta 
anos —, o sexo tornou-se privilégio quase exclusivo de seu principal instru-
mento: a câmera.

Alair conheceu a consagração em vida, ao ver suas fotos publicadas em 
jornais e revistas dos Estados Unidos (que o comparavam ao americano Ro-
bert Mapplethorpe, também voltado para o corpo masculino) e expostas em 
galerias do Rio e de Nova York. E o corpo não era sua única especialidade — o 
mundo vegetal também o fascinava, tanto que Roberto Burle Marx o contra-
tou para fotografar a riqueza botânica de seu sítio em Barra de Guaratiba, na 
Zona Oeste do Rio. Era também o fotógrafo do Carnaval e de Ipanema.

A busca da beleza física por Alair não dispensava a paixão. Apaixona-
va-se por seus modelos e mantinha com eles relações de respeito e harmonia. 
Diferente de muitos artistas e intelectuais gays, ele não gostava do teatrólogo 
francês Jean Genet. Achava que o sexo em Genet era “sujo”, passava-se no 
bas-fond, exalava criminalidade. Alair queria distância disso. Mas essa feia 
realidade acabou vindo ao seu encontro. Em 1992, ele foi encontrado em seu 
apartamento, morto por estrangulamento. Nunca se descobriu o assassino — 
suspeitou-se de um de seus modelos, empregado de uma loja de discos, com 
quem ele pensava manter um caso de amor.

A obra de Alair, cerca de 200 mil fotos, está hoje em grande parte na 
Biblioteca Nacional, e porções consideráveis dela em coleções particulares e 
nos museus de arte moderna do Rio e de São Paulo, Nova York e Paris. Dela 
se fazem regularmente exposições, peças de teatro e filmes. Alair deixou sua 
estreita janela em Ipanema e saiu para o mundo.
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ALBINO Pinheiro
1933-99. Carioca.

Tente enquadrar Albino Pinheiro numa classificação profissional e todas 
resultarão incompletas e injustas. Procurador do Estado? Pesquisador do Car-
naval? Produtor cultural? Boêmio histórico? Criador da banda de Ipanema? 
Estudioso profundo dos costumes do Rio? Pois Albino foi cada uma dessas 
coisas e também a soma delas, mas mesmo esta será uma redução. A única 
categoria que o abrangia era a de… carioca.

Albino não se contentaria com nenhuma outra. O Rio não era apenas a 
cidade onde ele nasceu e sempre viveu, mas um espaço humano e geográfico 
a que dedicou cada dia de sua vida. O único Carnaval que passou fora da 
cidade foi o de 1959 e, mesmo assim, porque não tinha como se defender. 
Na sexta-feira daquele Carnaval, o artista plástico ferdy Carneiro e amigos 
de Ipanema aproveitaram que ele estava ligeiramente inconsciente (digamos, 
ébrio), meteram-no num lotação fretado e pegaram a estrada. Quando Albino 
voltou à tona, estava em Ubá (mg), terra de Ferdy, a 250 quilômetros da praça 
General Osório. Mas nem aquele foi um Carnaval perdido. O que ele viu lá o 
inspirou, seis anos depois, em 1965, a fazer a Banda de Ipanema.

A Banda pode ser a criação pela qual ele ficou mais conhecido, mas está 
longe de ser a mais importante. O maior mérito de Albino foi ter promovido a 
ligação da Zona Sul com a cultura dos subúrbios e morros cariocas. Foi levada 
por sua mão, em começos dos anos 60, que Ipanema atravessou o túnel rumo 
ao Centro e à Zona Norte e penetrou no universo das gafieiras, escolas de 
samba, rodas de choro e até dos terreiros de macumba.

Albino não foi o primeiro a se interessar por esse universo. Antes dele, 
intelectuais da Zona Sul como lucio Rangel, José Ramos Tinhorão, Sergio 
Pôrto, Edison Carneiro, Eneida e outros já viviam fascinados pelos sons que 
saíam dos barracos e biroscas. Eram estudiosos sérios, preocupados com a 
sobrevivência daquela cultura. Mas foi Albino quem tomou providências. Ao 
promover festas populares, produzir shows, reativar tradições abandonadas e 
envolver gente de todas as áreas, ele ajudou a quebrar preconceitos raciais, de 
classe e, principalmente, culturais. Albino foi o grande intermediário prático 
entre a “alta” e a “baixa” cultura do Rio.

Sua própria biografia foi uma história dessa integração — porque ele 
nasceu com um pé em cada lado da cidade. A maternidade ficava na Saúde, 
bairro da zona portuária, e a casa de sua família na rua Ipiranga, na então 
aristocrática Laranjeiras. Sua avó era dona de quase todas as casas da rua, mas 
estas foram aos poucos transformadas em casas de cômodos, habitadas por 
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artesãos e biscateiros. O menino Albino estudava no Liceu Francês e frequen-
tava o Fluminense, duas louras instituições do bairro. Mas, ao olhar em torno, 
descobriu que o que realmente o atraía eram as belas mulatas da vizinhança, 
entre as quais as babás de seus sete irmãos. No Carnaval, elas saíam nos blo-
cos e ranchos de Laranjeiras, e Albino as seguia, hipnotizado por elas e pelo 
samba. Não por acaso, um de seus tios era o compositor Custodio Mesquita, 
autor de valsas, foxes e sambas-canção do quilate de “Como os rios que cor-
rem para o mar”, “Velho realejo” e “Nada além”.

Enquanto a turma de Albino sonhava com Copacabana, o apelo, para ele 
irresistível, vinha do Centro da cidade. Aos quatorze anos, já com autonomia 
de voo, começou a chegar lá. Não pela beira do mar, mas por dentro, pelas 
pensões suspeitas do Catete, pelas mesas da Taberna da Glória e, finalmente, 
pelas gafieiras da praça Tiradentes (onde encontrava as empregadas da famí-
lia e as subornava para que não o denunciassem a seu pai). Albino só foi dar 
às costas de Ipanema em 1950, aos dezessete anos, mas já entrou pela porta da 
frente: as domingueiras na casa de anibal Machado, na rua Visconde de Pi-
rajá, levado por amigos de Laranjeiras, como a artista plástica anna letycia 
e o futuro cineasta Paulo Cesar saraceni. Em 1960, mudou-se de vez para 
Ipanema, porque o bairro tinha um encanto de província, como os subúrbios 
que aprendera a amar. E na mesma época começou a estabelecer a ponte que 
ligaria as duas culturas.

Foi Albino quem transferiu os bailes pré-carnavalescos promovidos por 
olga Savary e jaguar em casas e boates da Zona Sul para as gafieiras do 
Centro, como a Elite e a Estudantina. Nesta última, apresentou Nelson Cava-
quinho, Zé Kéti e Jair do Cavaquinho a uma plateia que nunca ouvira falar 
deles. Mas, para Albino, com sua sólida educação em mulatas, sambistas e 
botequins obscuros, eles já eram tão seus velhos conhecidos quanto os gar-
çons, motoristas de táxi e até estivadores com quem se dava na cidade. Olga 
cansou-se da organização das festas e a batuta passou para Albino, ao lado de 
Jaguar e Ferdy. Dali saíram os réveillons mais animados dos anos 60: os que 
eles organizavam no clube Silvestre, em Santa Teresa, com passistas e compo-
sitores de escolas de samba e as maiores mulheres do Rio — muitas das quais 
só Albino sabia onde se escondiam. Nessa época, vinicius de Moraes queria 
ser o “branco mais preto do Brasil”. Para Tinhorão, Albino não precisava que-
rer — ele era.

Nas últimas décadas, sempre que o Rio esteve entregue a gente esclare-
cida, Albino foi chamado a trabalhar como secretário de Turismo ou encar-
regado de eventos. A exemplo do que já fizera com a Banda de Ipanema, ele 
sacudiu o Carnaval nos anos 70 ao ressuscitar os bailes nas praças dos subúr-
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bios, com orquestras como a Tabajara e a de Raul de Barros, e os banhos de 
mar à fantasia no arpoador. Mas seu gás era para o ano inteiro, promovendo 
a encenação da Paixão de Cristo nos Arcos da Lapa, a revitalização da Festa da 
Igreja da Penha, os bailes ao ar livre na Cinelândia e, a partir de 1976, no teatro 
João Caetano, o Projeto Seis e Meia: shows na hora do rush com os grandes 
nomes do samba e do choro. Do Seis e Meia nasceu, em parceria com Hermi-
nio Bello de Carvalho, o Projeto Pixinguinha, de âmbito nacional. Além disso, 
Albino foi um dos criadores do Corredor Cultural, que salvou tantos prédios 
e monumentos históricos no Centro carioca. Não admira que o chamassem de 
“o prefeito espiritual do Rio”.

“Ele era um príncipe”, disse de Albino, quando ele morreu, a repórter 
Lena Frias, no Jornal do Brasil. “Das altas cortes e dos lupanares. Dos engo-
mados e dos pés-no-chão. O ai-jesus das mulheres, doce negreiro, aplicado 
mulateiro. Sumia e a gente perguntava: ‘Cadê o Albino?’. Pergunta tola, pura 
retórica. Todo mundo sabia que só podia estar em ofício de conquista e corte, 
mergulhado na paixão por moças de cor sépia, pastoreando alguma cabocla, 
a honrar o mistério da mulher, entre lençóis safadinhos.”

Frases
H O pior bêbado é aquele que não é seu amigo. H O maior porre que já tomei foi 

de 32 doses. Só não me lembro de quê. H Não tenho a pretensão de ser brasileiro. Tenho 
a pretensão de ser carioca.

Alvaro ALVIM
1863-1928. Médico.

Por volta de 1909, o clínico geral Alvaro Alvim sabia melhor do que nin-
guém que o Centro do Rio estava longe de ser a Suíça como lugar para viver e 
criar uma família. Os morros impediam a circulação do ar e o ambiente ainda 
era sujeito a endemias. Alvim morava no largo da Carioca, era casado com 
Laura, filha do supercaricaturista Angelo Agostini, e tinham uma filha, tam-
bém laura, nascida em 1902. Quando nasceu Mariana, em 1909, ele decidiu 
mudar-se para uma região mais saudável. Em vez de marchar rumo à Zona 
Norte, como era comum, procurou o caminho do mar. Em 1910, instalou-se na 
longínqua Ipanema, numa casa junto à praia — uma das primeiras no areal. 
A casa, sua filha Laura e ele próprio tornar-se-iam lendas vivas de Ipanema.

Alvim foi o pioneiro da radiologia e da radioterapia na América Latina. 
Foi também seu mártir. Discípulo da cientista Marie Curie, com quem estu-
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dou em Paris antes da Grande Guerra, trouxe o primeiro equipamento de 
raios X para o Brasil e empenhou-se na aplicação da descoberta. Salvou mui-
tas vidas, mas a exposição contínua à radiação começou a afetá-lo, e ainda não 
se conheciam meios eficazes para impedir isso. Num longo processo, Alvim 
foi perdendo os dedos da mão direita, um a um. As ulcerações subiram-lhe 
pelo braço, que teve de ser amputado.

Madame Curie, em visita ao Rio em 1926 e frequentemente em visita à 
sua casa, proibiu-o de continuar expondo-se à radiação. Mas Alvim usava 
tapadeiras de cetim preto, que de nada adiantavam, e seguia trabalhando. 
Não admitia abandonar os clientes. A radiação atingiu sua mão esquerda 
e, no fim, só lhe restou o polegar. Quando passava mutilado pela avenida 
Vieira Souto, as pessoas com quem cruzava tiravam o chapéu. No dia de sua 
morte, em 1928, as casas de Ipanema estenderam panos pretos na janela. Seis 
anos depois, madame Curie também morreria, de leucemia, pelo mesmo 
motivo.

A história de Laura, filha de Alvaro e importante patronnesse das artes 
em Ipanema, não é menos emocionante. E a casa da família, na avenida Vieira 
Souto, 176, viria a se tornar, em 1984, a Casa de Cultura Laura Alvim.

ANA MARIA Machado
n. 1941. Escritora.

Em 1970, a jornalista Ana Maria Machado teve de sair do país. Seu ir-
mão, Franklin Martins, então estudante envolvido na luta armada contra a 
ditadura, fora o principal autor do sequestro do embaixador americano Burke 
Elbrick. Na confusão, Franklin conseguira fugir e esconder-se, mas sua famí-
lia não tinha sossego. A própria Ana Maria fora levada a depor no Cenimar, 
temível órgão de repressão da Marinha — sem que ela soubesse, seu carro, 
um Fusca creme, tinha sido usado no sequestro, e a placa fora anotada. Por 
prudência, ela, o marido e o filho se mandaram para a Europa. Não foi de todo 
mau: em Paris, Ana Maria trabalhou na revista Elle, estudou com Umberto 
Eco e lecionou teoria literária na Sorbonne. Em 1973, a poeira baixou e eles 
voltaram para o Brasil.

Assim que o avião pousou, Ana Maria deixou as malas em casa e correu 
para o jangadeiro, em busca de um chope. Mas, no lugar do botequim, havia 
um prédio em construção. Foi à casa de um amigo, ali perto, e a casa também 
já não existia: fora demolida e, em seu lugar, subia um edifício. Ana Maria 
olhou em volta e descobriu que, nos três anos em que estivera fora, a Ipanema 
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em que morara desde os nove anos se transformara. Boa parte da paisagem de 
sua adolescência havia desaparecido.

Mas não era só Ipanema. Era o Brasil. A ética também se evaporara. A 
ganância, a insensibilidade e a inconsciência haviam se instalado. Valores 
como o bem, a justiça e a dignidade pareciam ter perdido o sentido — como 
ela mostraria quase quinze anos depois, em seu romance Tropical sol da liber-
dade, que trata daquele período e que escreveu “para se lembrar”. A certa 
altura, um personagem diz: “Nada é tão belo e novo como a moral”. De 
1988 para cá, as coisas só pioraram e a frase de Ana Maria ficou mais atual 
do que nunca.

Ela tinha seus termos próprios de comparação. Seu pai, o jornalista e po-
lítico Mario Martins, combatera o ditador Getulio Vargas e, depois do golpe 
de 1964 (que apoiara na primeira hora), voltou à oposição e ajudou a libertar 
muita gente. Em criança, Ana Maria morava na rua Bulhões de Carvalho e 
brincava ao pé da ladeira Saint-Roman com os meninos do morro. Em ado-
lescente, tornara-se a “musa platônica” de rubem Braga, que ia esperá-la à 
saída do Colégio Mello e Souza. Ficavam conversando durante horas na pra-
ça General Osório — ela sabia as suas crônicas de cor e foi personagem de 
várias. Já adulta, foi habituée do apartamento de darwin e guguta Brandão, 
onde aos sábados, depois da praia, se dava uma maratona de comes, bebes e 
discussões políticas.

Ana Maria levou esse universo para seus romances adultos e para aque-
les em que se tornou mestra: os infantojuvenis — mais de cem até agora. Seu 
livro Bisa Bia, Bisa Bel, de 1982, é considerado um dos dez melhores da litera-
tura brasileira para jovens. Foi traduzido para línguas em que nem ela conse-
gue ler e já vendeu mais de 400 mil exemplares. O recordista, Raul da ferrugem 
azul (1979), com mais de 500 mil vendidos, conta sua história com os moleques 
do morro. E De olho nas penas (1981) fala de um menino de “oito anos, dois 
pais e uns cinco países pelo menos” — uma história comum a muitos filhos 
de exilados nos anos 70. Ao incluir temas como esses em seus livros, mas sem 
perder de vista a ótica da criança, Ana Maria provou que não há livros “infan-
tis”. Infantis são alguns leitores, não importa a idade.

Em 2000, a Unesco agraciou-a com o prêmio Hans Christian Andersen, 
o Nobel do gênero. E, em 2003, Ana Maria ingressou na Academia Brasileira 
de Letras, da qual foi presidente no biênio 2012-13. Mas o principal é que, 
com quase 20 milhões de livros vendidos, Ana Maria ajudou a formar outros 
tantos leitores. Quantos prêmios isso não valerá?
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ANA MARIA Magalhães
n. 1950. Atriz e diretora de cinema.

Uma coisa o Cinema Novo tinha em comum com os antigos faroestes 
americanos: todo dia era dia de índio. A diferença é que, enquanto Hollywood 
só queria saber de Cochise ou Gerônimo, os filmes brasileiros tinham coisa 
melhor: Ana Maria Magalhães, nascida em Ipanema, linda, talentosa e, como 
os papéis exigiam, nua. Interpretando indígenas, ela fez Como era gostoso o meu 
francês (1971), de Nelson Pereira dos Santos, Uirá, um índio em busca de Deus 
(1973), de Gustavo Dahl, e Anchieta, José do Brasil (1978), de Paulo Cesar sara
ceni. Ao sentirem o que estavam perdendo, os americanos encomendaram a 
Hector Babenco Brincando nos campos do Senhor (1991), em que ela fazia Merce-
des, uma índia aculturada. Mas Aninha Magalhães sempre teve mais do que 
a pele morena e os cabelos negros de seus remotos avós tapuias — tem uma 
reserva de força de deixar orgulhosos os índios de verdade.

Aos doze anos, perdeu a mãe. Seu pai, o deputado Sergio Magalhães, 
derrotado por pontos por Carlos Lacerda nas eleições para o governo do esta-
do da Guanabara em 1961, foi cassado em 1964. Aninha era interna no Sacré-
-Coeur, mas, no que as freiras se distraíram, ela conheceu leila Diniz numa 
guerra de areia no arpoador, e isso mudou sua vida: foi estudar teatro com 
Eugenio Kusnet e nelson Xavier. Aos dezessete anos, estava casada com Ce-
cil Thiré, com quem fez seu primeiro filme de verdade, O diabo mora no sangue, 
dirigido pelo próprio Cecil. Em 1968, ela se deixou fotografar para Fairplay, 
a primeira revista masculina brasileira, quando ainda estudava no Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais (ifcs) da ufrj. Foi a primeira mulher nua que 
alguns daqueles meninos viram, mesmo que no papel — e ali estava ela, ao 
vivo, sentada na carteira ao lado.

O casamento com Cecil foi breve, mas a carreira, longa: entre muitos fil-
mes, Ana atuou em Azyllo muito louco (1970), Quando o Carnaval chegar (1972), 
Sagarana — O duelo (1974), Os sete gatinhos (1980), Lúcio Flávio, o passageiro da 
agonia (1977), Idade da Terra (1978-80) e Tensão no Rio (1982). O papel de Glori-
nha, a moça da janela na novela da Globo Gabriela (1975), tornou-a nacional-
mente conhecida, e o sucesso continuou em outra novela, Saramandaia (1976). 
Mas seu negócio era mesmo a tela grande, e não só como atriz. Aprendeu a 
fazer de tudo em cinema antes de dirigir seus primeiros curtas, um dos quais, 
Já que ninguém me tira para dançar (1982), era um documentário sobre Leila 
Diniz. Em 1994, dirigiu o episódio brasileiro de Erotique, um filme sobre o 
sexo pela ótica feminina (os outros dois episódios eram da americana Lizzie 
Borden e da chinesa Clara Law). Mas o filme em que se jogou inteira como 
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diretora e que lhe custou anos foi Lara, a cinebiografia de odette Lara, final-
mente lançado em 2002.

Em outubro de 1987, um Monza desgovernado subiu uma calçada no 
Jardim Botânico e atropelou onze pessoas, matando uma delas. Ana Maria 
era uma das vítimas. O acidente valeu-lhe uma cirurgia abdominal, pernas 
imobilizadas, três meses de cama e vários outros de muletas. Amigos como 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, lobão, Lulu Santos e scarlet Moon fizeram um 
show no Scala, com renda destinada a custear suas despesas. Ana Maria recu-
perou-se e voltou à luta com a mesma garra com que criou sozinha seus três 
filhos, ajudou a manter acesa a memória de Leila Diniz e tenta fazer cinema 
no Brasil. É mesmo neta de índio.

ANGELO de Aquino
1945-2007. Artista plástico.

Delacroix pintava cavalos; Picasso, mulheres vacuns; Salvador Dalí di-
zia-se um porco. É normal: o pintor parte de uma ideia, tenta segui-la e, de 
repente, um bicho intromete-se na tela. Quando ele se dá conta, o intruso já 
adquiriu o direito de usucapião. Com Angelo de Aquino foi um cachorro — 
um vira-lata simpático, com uma cara não muito esperta, sem coleira, sempre 
de perfil e com a língua de fora. Um cachorro comum — tanto que Angelo o 
chamou de Rex. Mas incomum porque, muitos anos e milhares de Rex depois, 
pode-se dizer que Rex foi o verdadeiro autor de Angelo de Aquino.

Ou de sua identidade. Angelo pertence à geração de Antonio Dias, ro
berto Magalhães, Rubens gerchman e outros que, nos anos 60, saíram quase 
direto das mesas do zeppelin para a mostra Opinião 65, no Museu de Arte Mo-
derna. Dali surgiu o importante movimento da Nova Figuração, mas Angelo 
não se fixou em nenhuma fase. Em 1971, sob Médici, achou mais prudente ir 
embora do Brasil. Passou quatro anos na Europa, basicamente Milão, experi-
mentando novos estilos, suportes e mídias — trabalhou com xerox, super-8 e 
vídeo, quando ainda eram poucos os artistas multimídia. Continuou a pintar, 
mas só usava o verde para rebater o cinza que o asfixiava em Milão. Voltou 
para o Rio em 1975 e passou do verde ao azul, mas a inquietude continuava. 
Em 1984, ainda transitando entre o abstrato, o geométrico e o conceitual, An-
gelo escutou um latido primal. Era Rex entrando em sua vida.

O primeiro Rex apareceu no quadro Retrato do artista quando jovem cão. 
Depois, começou a aparecer até onde não era chamado: em carros, aviões e 
toda parte. Com Rex em cena, Angelo descobriu-se pop, anárquico, debocha-
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do, contemporâneo. Seu mundo tornou-se um canil de um cão só. Angelo 
definiu Rex como “seu Leitmotiv, sua impressão digital, seu alter ego bestiali-
zado”. Chegou a fazer análise para entender o porquê de Rex. Mas não havia 
porquê. “Rex só significa aquilo que de fato significa”, escreveu o jornalista 
Sérgio Augusto. “Ora é um cão que passeia de carro, ora um cão que visita um 
pintor, ora um cão que encara um vaso de flores. Um cão de cartum, de gibi, 
de brincadeira.”

A França e o Japão encantaram-se com Rex e abriram-lhe o mercado in-
ternacional. Desde então, sua vida no exterior não se limitou às telas: apare-
ceu em posters, cartões, camisetas, artigos para crianças. Foi preciso até criar 
uma empresa, Rex Around the World, para cuidar de seus interesses. Pensan-
do bem, Rex era inevitável porque, em seu trabalho, até o fim, Angelo sempre 
teve alma de vira-lata — farejou tantas saídas para sua obra que, numa dessas, 
tinha de ser farejado por Rex.

ANIBAL Machado
1894-1964. Escritor e primeiro anfitrião de Ipanema.

“Ele era todo uma casa, de mesa posta e luz acesa”, disse de Anibal Ma-
chado seu amigo Carlos drummond de Andrade. Ternos e gravatas não lhe 
bastavam: sua indumentária eram suas paredes e, nela, cabiam tantas pessoas 
quanto em seu coração. Não seria exagero dizer que a Ipanema clássica só se re-
conheceu em 1945, na casa de Anibal Machado, na rua Visconde de Pirajá, 487.

Daquele ano até morrer, em janeiro de 1964, ele a abriu todos os domin-
gos, ao cair da tarde, para os amigos, os conhecidos e até os desconhecidos. 
Ninguém precisava de convite ou recomendação. Era uma casa recuada, de 
dois andares e janelas verdes, com um pequeno jardim e um salão na frente, 
à qual, em 1950, se acrescentou nos fundos um estúdio, projetado por Oscar 
Niemeyer. Na época, aquelas reuniões podiam parecer apenas um agradável 
ponto de encontro. Hoje, vê-se que foram um laboratório de ideias, atitudes 
e, principalmente, do espírito democrático de Ipanema. Ali se misturavam 
artistas, intelectuais, jovens com a cabeça cheia de ideias, toda espécie de pro-
fissionais e os que não podiam ser classificados em nenhuma profissão, mas 
contribuíam com a alegria.

Se alguém tivesse anotado o nome de todos que passaram pelas domin-
gueiras naqueles dezenove anos, a lista não caberia num catálogo telefônico. 
Havia os fixos ou que, em determinadas épocas, não faltavam nunca, como 
rubem Braga, fernando Sabino (que fazia mágicas para as crianças), Murilo 
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