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Hotel Santa Teresa, Santa Teresa
Lofty sophistication

This former coffee-plantation 
farmhouse was converted into a 
hotel in 2008 by Frenchman 
François Delort. The design makes 
the most of the building’s assets: 
the beautiful heritage-listed brick 
wall in the lobby area, for instance, 
and the pitched roofs in some of 
the top-floor rooms. That’s not to 
mention its location at the top  
of a hill with breathtaking views 
over the city and Guanabara Bay. 

This vista can be enjoyed 
from the outdoor pool area, the 
Térèze restaurant (which serves 
contemporary Brazilian-French 
fusion cuisine) and Bar dos 
Descasados (see page 41) under  
the arches in the farmhouse’s  
old slave quarters. There is  
also a spa for hotel guests.
Rua Almirante Alexandrino, 660
155 (21) 3380 0200
santa-teresa-hotel.com

monocle comment: All 43  
rooms are different and offer 
something unique but our  
pick is the Loft Suite with its 
balcony, pitched roof and pair 
of Diz armchairs by Sérgio 
Rodrigues.

3

Eagle eyes

—
Telescopes 
help guests 
enjoy the 

views

La Maison by Dussol, Gávea
Global escape

Just a short drive from the 
thrumming beaches of Ipanema 
and Leblon, La Maison by Dussol 
is a hidden gem that feels a million 
miles from the city rush. The 
hotel was beautifully restored by 
brothers François-Xavier (pictured) 
and Jacques Dussol in 2004. It 
clings to the hillside of Gávea 
and offers a panorama of Parque 
Nacional da Tijuca, the saltwater 
lagoon and Christ the Redeemer.

Each of the five suites has decor 
inspired by a different country. 
There’s also a pool nestled in the 
tropical garden and while La Maison 
doesn’t have a restaurant, the chef 
makes a variety of traditional and 
international dishes to order.
Rua Sérgio Porto, 58 
155 (21) 3205 3585  
bydussol.com

monocle comment: Three of 
the themed rooms (Copacabana,  
Recamier and Tiffany) overlook 
the forest.
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Ipanema Inn, Ipanema
Boutique by the sea

The Ipanema Inn is one of the few 
hotels situated right in the heart of 
Ipanema. Set back one street from 
the beach it has the benefit of being 
close to the sun and sand but also far 
enough away from the crowds.

Daniel Gorin, the manager and 
grandson of the original founder, 
had the hotel renovated in 2014. 
The redesign was led by renowned 
Brazilian architect Bel Lobo. The 56 
rooms feature large windows and 
furniture by contemporary Brazilian 
designer Jader Almeida. One other 
perk is that you can pick up beach 
towels and parasols at the reception 
for a day of sun-worshipping.
Rua Maria Quitéria, 27
155 (21) 2529 1000
ipanemainn.com.br

monocle comment: The  
Ipanema Inn also has a sister 
property a few minutes down  
the beach in Arpoador, aptly 
named the Arpoador Inn.
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HISTÓRIA/ Três livros recém-lançados ajudama compreender os fatores sociais e econômicos que levaramà escravidão e à abolição
daprática, assimcomo jogamluzes sobreas condições emqueviviamoshomens cativosdurante edepois do cativeiro

Três perguntas / Luiz Aranha Correa do Lago

Há dois anos, o escritor Ro-
naldo Costa Fernandes resolveu
deixar a prosa descansar e foi dar
uma volta com a poesia. O resul-
tado, extremamente produtivo,
chega agora ao segundo livro. O
difícil exercício das cinzas, que o
autor lança hoje, no Carpe Diem,
reúne 69 poemas escritos nos úl-
timos dois anos em uma série de
momentos que Costa Fernandes
identifica como “visitas”.“A prosa
é extremamente cansativa, você
leva um ano, no mínimo, escre-
vendo um romance. E eu escrevo
diariamente. Me cansei um pou-
co e a poesia, ela vem a mim. Vo-
cê recebe a visita da poesia; a
prosa, você tem que sair para vi-
sitá-la”, explica.

No livro, o poeta se deixa visi-
tar por temas como a morte, a
condição humana e a incomuni-
cabilidade. “Procuro trabalhar
com a ironia e, às vezes, certo hu-
mor. Mesmo nas coisas mais dra-
máticas ou trágicas, trabalho
com leveza”, avisa. “Mas, no fun-
do, o livro é sobre a condição hu-
mana e sobre estar no mundo.” A
visão melancólica e a inquieta-
ção existencial de Costa Fernan-
des se anunciam em versos co-
mo “Caí em mim/e não consigo
subir” e “os pesadelos se divi-
dem/em pesadelos de água do-
ce/e pesadelos de água salgada”.

A incomunicabilidade entre
os homens também está na mira

do poeta. O isolamento facilitado
pelo espaço urbano contempo-
râneo e o que chama de “um cer-
to sonambulismo” emergem de
versos como “Cresce a plantação
de silêncio/Os pés mudos enfilei-
rados”. A tecnologia, acredita
Costa Fernandes, é um fermento
que faz crescer o bolo da inco-
municabilidade. “E isso tenho
observado, escuto muito as pes-
soas reclamarem que você cha-
ma alguém para jantar e a pessoa
tira logo o celular”, repara. “É um
tema meu, esse da solidão, de es-
tar e não estar com o outro.”

Mundo virtual
A tecnologia também apare-

ce nos versos de Alberto Bres-
ciani que integram Hipercone-
xões — realidade expandida. O
livro é uma compilação de ver-
sos de 65 poetas que tratam do
pós-humano, uma era na qual o
homem estaria se transforman-
do em um ser resultante da com-
binação da máquina com o ani-
mal. Organizada por Luiz Bras,
pseudônimo de Nelson de Oli-
veira, o livro é um segundo volu-
me de uma experiência iniciada
em 2013 e tem também versos
de Ronaldo Cagiano, outro no-
me da poesia brasiliense. “Nessa
antologia, você vai encontrar
poemas que se ambientarão
desde um momento mais radi-

cal, de que não existe mais a es-
pécie humana, até o meu, que
se prende mais na virtualização
das relações”, conta Bresciani.

O poeta já tinha prontos os
versos de Initializing quando
foi convidado por Bras para in-
tegrar a antologia. Mais tarde,
escreveu Cyber, sobre um en-
contro virtual. “Já existe um pa-
radigma novo que a gente está
vivendo em uma época em que
há preponderância da tecnolo-
gia”, diz o poeta, que enxerga o
futuro com otimismo. “É um

paradigma com o qual temos
que conviver. O mundo está as-
sim. Temos que compreender.

E nem tudo é ruim”, completa.
Para Luiz Bras, o tema já apa-

recia na ficção, mas ainda era

escasso na poesia. “Poucos poe-
tas brasucas haviam tratado des-
se tema tão polêmico”, diz. “Nos
principais centros de pesquisa do
mundo, cientistas e engenheiros
estão procurando aperfeiçoar o
corpo humano, por meio de pró-
teses eletrônicas e manipulação
genética. A filosofia, a sociologia,
a antropologia e a prosa de ficção
vêm tratando desse tema há dé-
cadas. Faltava a poesia ficar mais
atentaaosurgimentodohomem-
máquina, ou seja, dos ciborgues
da vida real.” (NM)

Páginas sobre ohomemcontemporâneo
LITERATURA

O DIFÍCIL EXERCÍCIO DAS CINZAS
De Ronaldo Costa Fernandes. 7 Letras, 92 páginas.
R$ 29. Lançamento hoje, às 18h30, no Carpe Diem
(CLS 104, Bl/D, Lj 01)

HIPERCONEXÕES –
REALIDADE EXPANDIDA
Organização: Luiz Bras. Patuá, 220 páginas. R$ 30

» NAHIMA MACIEL

L uiz Aranha Correa do La-
go precisou escrever um
posfácio para acrescen-
tar à edição de Da escra-

vidão ao trabalho livre, uma lis-
ta de bibliografia com 640 novas
referências produzidas sobre o
tema nas últimas três décadas.
O detalhe é uma prova do quan-
to o tema tem sido explorado e
estudado. Entre setembro e ou-
tubro, além do enorme estudo
de Aranha, foram lançados
também Encruzilhadas da li-
berdade — Histórias de escra-
vos e libertos na Bahia (1870-
1910), de Walter Fraga, e O im-
pério da necessidade — Escra-
vatura, liberdade e ilusão no
Novo Mundo, de Greg Grandin.

Os três livros têm enfoques
bem diferentes e tratam da es-
cravidão em geografias e mo-
mentos distintos da história.
Aranha faz o compêndio mais
abrangente e aprofundado ao
mergulhar nos fatores econômi-
cos e sociais que fizeram da es-
cravidão uma atividade extre-
mamente rentável entre os sé-
culos 16 e 19. Resultado da tese
defendida na Universidade de
Harvard em 1978, o livro traça
um panorama da economia bra-
sileira ao longo dos séculos e o
papel da escravidão nesse cená-
rio. Aranha divide a análise em
regiões e acompanha como se
deu a transição da escravidão
para o trabalho livre.

O Brasil foi o último país a
abolir a escravidão. Entre o iní-
cio da prática, durante a coloni-
zação, e a abolição, o país con-
tou com cerca de 4,9 milhões de
escravos. Estima-se em mais de
37 mil o número de viagens rea-
lizadas entre a costa africana e
as Américas por navios negrei-
ros. O primeiro censo, de 1872,
apontou que, em uma popula-
ção de 10,1 milhões, pelo menos
1,5 milhão eram de homens ca-
tivos cujo valor era o mesmo de

AFIRMAÇÃO NEGRA

Oquantoasrelaçõesdetrabalho
nasociedadebrasileira foram
influenciadaspelas relaçõesdo
sistemaescravocrata?

Houve dois tipos de aportes.
Até a proclamação da República,
havia uma contribuição brutal
dos africanos e de seus descen-
dentes para a força de trabalho.
Depois, houve uma entrada con-
siderável de estrangeiros e esses
estrangeiros vinham de uma ex-
periência de atividade sindical,
muitos eram anarquistas. Houve
uma mudança na forma dos em-
pregadores encararem os empre-
gados porque eles partiram de
uma sociedade em que muitas
pessoas achavam que trabalha-
dor não tinha nenhum direito pa-
ra uma evolução gradual ao lon-
go do século 20 . Aos poucos foi
mudando a atitude em relação ao
trabalho. Demorou a ter direito
de greve, condições mais salu-
bres, mas até 1920 o Brasil era ba-
sicamente um país agrário e no
campo prevaleciam relações pa-
triarcais, mas não necessaria-

mente herdadas da escravidão e
sim de todo um contexto social
que vinha de Portugal e no qual
você tinha deferência entre em-
pregado e empregador.

Comoosenhor encara
o racismonoBrasil hoje?

A situação do Brasil melhorou
consideravelmente na medida
em que os vários segmentos da
população foram tendo acesso à
educação. Antigamente, você as-
semelhava o negro a uma pes-
soa não educada, que não tinha
condições de certas ocupações
porque não tinha as qualifica-
ções devidas. Houve um esforço
considerável de inclusão dos vá-
rios grupos sociais no Brasil.

Foibem-sucedido?
Em parte. Se você olhar hoje

diretores de empresa, uma série
de grupos grandes, professores
universitários etc., não têm ainda
a proporção exata dos negros na
população. Mas houve um imen-
so aumento do acesso de negros

e afrodescendentes aos vários
cargos da sociedade e o exemplo
mais claro é o ex-presidente do
STF, Joaquim Barbosa. Seria im-
pensável em 1800 que tivesse
uma série de cargos ocupados
por negros porque havia um con-
senso de que eles não tinham
condições de preencher as fun-
ções. Hoje, pelo contrário, existe
a convicção de que todo mundo é
igual e que existe a raça humana.

Escritor RonaldoCosta Fernandes PoetaAlberto Bresciani

Autor de Fordlândia, ensaio
sobre como Henry Ford quis
transformar a Amazônia em polo
produtor de borracha, o norte-
americano Greg Grandin fala do
paradoxo de o século 19 ser, ao
mesmo tempo, um século de es-
cravidão e de liberdade. Em O
império da necessidade, o autor
narra a saga do navio negreiro
Tryal, tomado por uma rebelião
de escravos que se apossaram da

embarcação, dominaram seu co-
mandante e passaram meses na-
vegando ao longo da costa norte-
americana. Um total de 70 escra-
vos estavam entre os passageiros
do Tryal. O navio vagou pelas
águas do Atlântico Sul durante
meses no ano de 1805 até ser en-
contrado por um marinheiro
americano que resolveu se apro-
ximar da embarcação sem vela
para ver se precisava de ajuda.

Foi a partir do relato desse capi-
tão que o autor escreveu o livro.

Na obra de Walter Fraga, a his-
tória é brasileira. Professor da
Universidade Federal do Recôn-
cavo da Bahia (UFRB), o historia-
dor procura reconstituir os pas-
sos de escravos que viveram os
últimos anos da escravidão em
cativeiro e os primeiros anos pós-
abolição. Encruzilhadas da liber-
dade é um trabalho de fôlego e

uma pesquisa exaustiva por re-
gistros cartoriais, documentos
oficiais, relatos de família e entre-
vistas capazes de fornecer pistas
preciosas. “(...) Cruzando regis-
tros cartoriais de nascimento
com fontes documentais produ-
zidas na época da escravidão, foi
possível reconstituir trajetórias
individuais e familiares de ex-es-
cravos e seus descendentes”, es-
creve o pesquisador. (NM)

As precárias condições de vida

uma mercadoria. “O Brasil foi de
longe a região que mais impor-
tou escravos”, avalia Aranha.
Além dos números — maiores
em relação a qualquer outro
país escravocrata da época — a
escravidão no Brasil tinha con-
tornos particulares.

A facilidade em comprar es-
cravos também fazia com que
eles fossem tratados com menos
zelo do que, por exemplo, nos
estados federados da América
do Norte, onde eram extrema-
mente caros e onde a importa-
ção foi proibida a partir de 1808.
No Brasil, não houve uma repro-
dução natural, enquanto nos
Estados Unidos, as famílias de
escravos eram comuns e a po-
pulação cresceu como um todo.
Esse conjunto de particularida-
des refletiu, segundo Aranha, na
maneira como os negros parti-
ciparam da sociedade brasileira.
“Na época que fiz a tese, não ha-
via uma preocupação sobre uma
série de aspectos sociais”, co-
menta o economista e professor
do Departamento de Economia
da PUC-Rio.

www.correiobraziliense.com.br
Leia trechos dos livros e entrevista com

Luiz Aranha Corrêa do Lago

Escravos em fazenda de café noVale doParaíba em1882: oBrasil foi o últimopaís a emancipar os cativos
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DA ESCRAVIDÃO AO
TRABALHO LIVRE –
BRASIL, 1550-1900

De Luiz Aranha Corrêa do Lago.
Companhia das Letras, 782
páginas. R$ 98

O IMPÉRIO DA
NECESSIDADE –
ESCRAVATURA, LIBERDADE
E ILUSÃO NO NOVOMUNDO

De Greg Grandin. Tradução: Ana
Deiró. Rocco, 400 páginas. R$ 49,50

ENCRUZILHADAS
DA LIBERDADE

De Walter Fraga. Civilização
Brasileira, 364 páginas. R$ 48
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