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 “A Cultura brasileira através dos tempos” 

A publicação visa promover e divulgar a cultura brasileira pelos olhos dos brasileiros residentes ou não 

no Brasil.  Com o tema “A Cultura brasileira através dos tempos”, o texto retrata, de forma criativa e 

original a Cultura brasileira.  

Ao efetivar a inscrição, a autora, automaticamente, concordou com as regras do edital, inclusive a 

cessão ao MRE do direito autoral do texto, assim como do direito de publicação do texto. 

A publicação foi organizada pelo Setor Cultural da Embaixada do Brasil em Oslo e foi lançada durante a 

sexta Edição da Semana Cultural Brasil-Noruega 2019, evento realizado no Espaço Cultural da 

Embaixada do Brasil em Oslo. 

A Semana Cultural Brasil-Noruega 2019 teve o apoio do Ministério das Relações Exteriores e Embaixada 

do Brasil em Oslo. 

Agradecimentos: A Embaixada do Brasil em Oslo agradece a Clarissa Xavier Machado, pela participação. 

Revisão, Diagramação, desenho gráfico e edição: Setor Cultural da Embaixada do Brasil em Oslo - Silvia 

Dreys Aamodt. 
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"A Cultura brasileira através dos tempos" 

Clarissa Xavier Machado 

 

 “Essa ciranda quem me deu foi Lia 

Que mora na Ilha de Itamaracá”. 

 

Eu sempre quis conhecer a Lia. Tenho certeza de que a Lia me diria – Como é o Brasil, afinal? 

Cana-de-açúcar, pau-brasil, café... Café brasileiro... Não há nada igual. Forte como o povo! Aliás, Sua 

Majestade o Sabiá veio me lembrar. O Brasil é Tupi-Guarani, pipocas! Do Caburaí ao Chuí. E eu, carioca 

sem oca, sou caipira em Pirapora e no Trenzinho do Villa eu vou com o menino. O sol na cabeça e eu 

ali, no Trem azul, o Trem das onze, esperando a turma do Clube da Esquina entrar para andanças e 

uma tarde em Itapuã, sob o luar do sertão... Grande Sertão: Veredas. Oh não... Fui ao Itororó beber 

água e não achei... 

Jerônimoooooo! Chama o Machado, o Cavaleiro da Imperial Ordem da Rosa. Cadê o Shaolin do sertão? 

Onde está nosso herói O Guarani? Maria Quitéria, Joana Angélica chamem o analista de Bagé. Nossa 

Senhora me dê a mão, cuida do meu coração. Jesus Cristo, eu estou aqui. 

Pirlimpimpim! 

Acorda, acorda, violeiro! É hora de feijão de corda e Literatura de Cordel. De repente, um repente e 

uma toada. Pixinguinha, a rosa!! A linda rosa juvenil. Mas as rosas não falam! Que tal Girassol? 

Sim, girassóis da cor do seu cabelo. Porém, que sejam de Plástico. As flores de plástico não morrem. E 

nem brigam, uai. O cravo brigou com a rosa e foi um choro só. Chorinho de Cartola, chorinho pra 

ele, Hermeto! O Brasil é uma brasa, mora? 

Pão de queijo, rapadura, brigadeiro, caldo de cana, erva-mate e cuca. A Cuca do Sítio do Pica-pau 

Amarelo? Dorme neném que a cuca vem pegar. A cuca não, o boi. Bumbá ou da cara preta. Mas que 

nada... São João, acende a fogueira do meu coração! Oxente, acordai, João! 

Quanto causo... Vamos deixar de prosa que o menino da porteira me espera na saudosa maloca! Baião 

de um, baião de dois, é Parintins, Oktoberfest, Olsenfest, estão todos aqui em Folia de Reis! For all, é 

forró, é frevo e maracatu atômico! Tudo em um só Brasil, o país de quem sabe que é preciso ter força, 

é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Bah, trilegal! 

Era uma vez e nada será como antes! A copa do mundo é nossa! Bota aqui o seu pezinho que muitos 

passarão e eu passarinho. Os pássaros de Wagner, da Amazônia, do Pantanal, dos Pampas. Seja no trem 

de prata ou no trem bala, barbaridade, esse lugar é bom demais da conta! 

Brasil, meu Brasil brasileiro, foi Deus que fez você! Quanta gente diferente, quanta cultura... Passado e 

presente... Atemporal. Cultura que se mistura! Mistura fina... Bossa Nova... Uma 

verdadeira aquarela, Toquinho! Coisas do Brasil... Tantos povos em um só. Festa no interior... Isso sim 

é que é Liberdade! 

“Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós 

Abra as asas sobre nós 

E que a voz da igualdade 

Seja sempre a nossa voz”. 


