
Cultura está na moda 
 
O fascinante universo das casas de cultura e seus criadores 
 
Enfim, aconteceu. Depois de exaustivas décadas de cultura de consumo, a hora é de um 
oportuno e saboroso consumo de cultura. Isso mesmo. Cultura está na moda. Para além do 
suor da musculatura definida, do destaque profissional e da ferveção noturna, existem 
horizontes de vida, sociabilidade e alegria. Ginástica para a cabeça e exercício para a alma 
acabam de virar artigo de primeira necessidade. E, de repente, lá estão essas pessoas que 
logo farejam e buscam o que realmente interessa.  
 
Agradavelmente reunidas, em pequenos grupos, ouvem e falam de Filosofia, Arte, 
Comportamento, Música, Religião, Política, História e Comunicação. A energia que as envolve 
brilha como seus olhares Afinal, o conhecimento sempre foi capaz de operar tais estados de 
bem-aventurança e satisfação. A boa notícia é que todo esse prazer da descoberta e da boa 
conversa rola por aqui mesmo, na nossa frenética, mas sempre vanguardista metrópole.  
 
Nessa São Paulo, onde tudo começa e acontece grande, bonito e bem feito. Nestas páginas e 
nas da próxima edição de nossa revista, você vai conhecer os lugares, personagens e 
protagonistas do mais novo fenômeno paulistano: o fascinante universo das casas de cultura e 
informação. Com diferentes estilos e personalidades, são todas absolutamente irresistíveis. 
Pode correr. Com certeza, logo nos veremos por aí. 
 

 
Os responsáveis pelo sucesso da Casa do Saber: Mário Vitor Santos, diretor executivo... 

 



 
... e o grupo dos sócios-fundadores, Luiz Felipe D‘Avila, Celso Loducca, Pierre Moreau, Gabriel Chalita, Maria Fernanda 

Cândido e o mentor da iniciativa, Jair Ribeiro da Silva Neto 
 
Sem o pesadelo das provas, o suplício da superlotação de salas, a obrigatoriedade da 
freqüência às aulas e, principalmente, sem aquelas matérias que detestávamos, o 
conhecimento permanece como uma das mais estimulantes experiências que o ser humano 
pode se permitir. 
 

 
Antônio Medina Rodrigues, referência quando o assunto é Grécia, em ação no seu excelente curso “Mulheres de 

Atenas”, onde identifica Perséfones nas belas mulheres de hoje, que do alto de seus saltos, reequacionam a questão 
do poder. “O melhor saber tem sabor” sabe Medina, aludindo à etimologia de ambas as palavras, com a mesma raiz 

grega. 
 



E se acontece em ambientes absolutamente cosies e bem equipados, onde não faltam recursos 
de tecnologia, nem o chá, o cafezinho, o vinho honesto, alguns biscoitos e salgadinhos, tudo 
fica muito mais gostoso e agradável. E, de repente, lá está você, entre estrelas e 
personalidades da vida acadêmica, do jornalismo cultural e político, da vida pública, da 
música, das artes plásticas, da arquitetura, do showbusiness, do design, da moda, da 
literatura, da mídia eletrônica. Naquela mistura finíssima, que consegue combinar professores, 
doutores, PHD´s e catedráticos a tudo que pulsa e interessa em nosso dia-a-dia, ora como 
palestrantes, ora também como alunos. 
 
“Pela primeira vez, em muitos anos não trabalho à noite. Assim, pude voltar ao prazer de 
estudar Filosofia, agora com professores extraordinários como Franklin Leopoldo e Silva, 
Oswaldo Giacoia Jr, Mário Porta e Marilena Chauí. Como um curso puxa outro, a gente acaba 
se embrenhando numa floresta que jamais pensou visitar, num convívio absolutamente 
enriquecedor. Para não falar da interessante misturança da platéia, que tem de tudo : 
acadêmicos, empresários, PHD’s, interessados de diferentes perfis e até extravagantes." Paulo 
Henrique Amorim, jornalista no comando do Domingo Espetacular da Rede Record, aluno e 
professor na Casa do Saber. 
 
Alguns desses mestres já se transformaram em instant darlings e ícones dos felizes 
freqüentadores desses cursos e reuniões. Muitos deles marcam presença em diversas escolas, 
para elas carregando fiéis discípulos e admiradores. 
 
Uma coisa é certa: a ótima companhia, a possibilidade de sair da mesmice de nossas 
contingências sociais, profissionais e familiares, também fazem parte da receita de sucesso 
desses lugares onde se encontra gente que procura algo mais para sua vida. 
 

 
O escritor, dramaturgo e jornalista Antônio Bivar, presença detacada no curso “O Editor”, na Casa do Saber, em 

Higienópolis Toda a graça de Beatriz Machado, psicóloga, mestre e doutoranda pela faculdade de Filosofia da USP, 
responsável pelos instigantes temas “ A Lenda do Santo Graal” e “Uma História do Islamismo”. 

 
A infalível fórmula da compatibilidade de interesses e energias continua a funcionar. Bons 
assuntos, sejam eles filosofia, história, sonetos de Shakespeare, cinema, religião, MPB ou 
política costumam agregar. Case com quem gosta de conversar, recomenda o milenar e sábio 
provérbio chinês. Claro que você não está pensando em arrumar marido ou namorada. Mas 
esse é um sério risco a considerar. Mais provável mesmo é que aconteçam novos e divertidos 
amigos e amigas com quem você almoçará, jantará, até fará viagens e ... novos cursos! 
 
 



 
“ Quando o pêlo do seu braço se põe de pé por uma idéia, se as tuas tripas falam, acredita nisso. Porque a verdade 

mais primitiva é a que vale.” 
Do momento iluminado em que o médico e artista da palavra gaúcho Moacyr Scliar remete a Hemingway no curso “O 

Editor”, onde compareceu a convite do emblemático Pedro Paulo de Sena Madureira. Scliar acaba de lançar sua 
imperdível autobiografia, O Texto ou: a Vida. 

 
A constituição da Casa do Saber tem muito a ver com toda essa teoria. Era um grupo de 
amigos que se reunia em torno de Jair Ribeiro da Silva Neto, advogado, empresário, ex-
banqueiro e, o principal, excelente anfitrião. Entre eles, a bela e talentosa atriz Maria Fernanda 
Cândido, o publicitário Celso Loducca, a empresária Ana Maria Diniz, o editor e autor Luiz 
Felipe d´Ávila e o advogado e empresário Pierre Moreau, que também passou a abrir sua casa 
para os encontros. Comidinhas ligeiras e bons vinhos tornaram-se obrigatórios na pauta. A 
cada reunião, um tema. E a cada quinzena, mais expectativa e interesse. Filosofia, Cabala, 
Teatro, Grandes Questões do Século XX, não havia limites para a liberdade de escolha dos 
assuntos. Foi quando Jair resolveu contratar Mário Miranda Filho, Professor-Doutor em 
Filosofia, da Universidade de São Paulo, para tornar ainda melhores essas noites. Assim surgiu 
a idéia de transformar a iniciativa em um pequeno negócio. 
 
“De repente, o consumo está me desgostando. Tenho vontade de jogar tudo fora – até certos 
livros – e viver com o essencial. Você já viu um homem na Pedroso de Morais que mora 
embaixo de um jornal? Está lá há anos, no caminho de nossas reuniões consumistas no 
Iguatemi! Vamos chegar ao Zeco!” Depoimento da estrela da gastronomia Nina Horta. 
 
Todos eram pra lá de ocupados, cada um em sua empresa ou profissão. Por isso, os encontros 
representavam uma brecha de prazer e enriquecimento interior. Além da alegria do convívio, 
compartilhavam uma visão holística do conhecimento, para além das áreas de interesse 
específico demandadas pela atividade de cada um. Fizeram um plano de negócios. Inicialmente 
cogitaram uma sala com uma pequena biblioteca. “Mas tudo acabou ficando muito maior”, 
conta Pierre Moreau. Celso Loducca trouxe para o grupa Gabriel Chalita, então Secretário da 
Educação e a turma resolveu convidar Mário Vitor Santos, crítico de teatro, ex-ombundsman 
da Folha de São Paulo, com mestrado em Letras Clássicas em Exeter, Inglaterra, na qualidade 
de Diretor Executivo e sócio da empresa em formação. 
 
 



 
Kevin Mundy no seu delicioso curso Shakespeare Sonnets – Beauty, Love, Jealousy, Disgust, (Im)mortality, na Casa 

do Saber 
 
“Essa relação de amizade entre os sócios faz toda a diferença”- explica Pierre Moreau. “Nossas 
decisões são naturalmente unânimes. A afinidade entre nós faz com que todos se envolvam, 
sugiram e decidam. Mas sem o Mário Vitor o projeto não se realizaria com tanto êxito”- 
conclui. Claro que cada um tem um vasto patrimônio de contatos. Isso explica a diversidade 
temática dos cursos, garantia de interesse e contemporaneidade da iniciativa. “Estamos 
sempre nos reinventando”- finalizam Pierre e Mário Vitor. 
 

 
Em foto de sua recente viagem ao Quênia, na África, Teresa Aline Pereira de Queiroz, responsável pelo sucesso do 

curso “I Love Paris Every Moment” evoca o escritor Ernest Hemingway. “Se você teve sorte o suficiente para ir a Paris 
quando jovem, carregará Paris para o resto de sua vida.” Por isso, Paris é uma festa móvel, conclui a contagiante 

Teresa. 
 



Assim, a Casa do Saber estreou em 2004 adaptando o espaço que um dia abrigou a Abril Vídeo 
na Rua Mário Ferraz, no Itaim. E logo se expandiu, com igual sucesso, para o bairro de 
Higienópolis e para o Rio de Janeiro. 
Logo à entrada, a irresistível Livraria da Vila, uma competente e oportuna parceria entre a 
Casa do Saber e Samuel Seibel. 
“A Livraria funciona como um ritual de passagem para os interessados nas aulas. É lendo que 
as pessoas se motivam, se animam e acabam procurando os cursos que atendem a seus 
interesses naquele momento”- explica Pierre Moreau. 
 
 

 
Alunos na aula do curso “As Guerras Médicas, A Guerra do Peloponeso e o Suicídio Grego”, com o professor Antonio 

Medina Rodrigues. 
 
E variedade não falta à Casa do Saber. Além dos inúmeros e interessantíssimos cursos de 
Filosofia, você pode se deliciar com iguarias nas áreas de História, Cinema, Astronomia, 
Literatura, Antropologia, Psicologia, Música, para não falar dos Temas Contemporâneos.  
 
É nesse segmento que estão propostas como o Por dentro da TV, onde você aprenderá com 
gente como Jô Soares, Marília Pêra, Maria Adelaide Amaral, Nilton Travesso e Paulo Henrique 
Amorim. Que, além de professor nessa área, é também aluno de diversos cursos de Filosofia 
como o que faz atualmente. Em Heidegger x Sartre, Caminhos do Pensamento da Finitude, 
pontificam intelectuais do calibre de Franklin Leo-poldo e Silva, professor titular de História da 
Filosofia Moderna e Contemporânea da USP e Oswaldo Giacoia Jr, da Faculdade de Filosofia da 
Unicamp.  
 
Franklin, aliás é do time que tem alunos fiéis, entre eles, o ex-ministro Luis Carlos Bresser 
Pereira. Clóvis de Barros Filho, professor da ECA-USP e da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, Leandro Karnal, doutor em História Social pela USP e o filósofo Luiz Felipe Pondé, 
do departamento de Teologia da PUC-SP e da Faculdade de Comunicação da FAAP, também 
brilham nessa constelação.  
 
São essas e outras presenças que fazem da Casa do Saber um centro de excelência, quando o 
assunto é conhecimento, apresentado de forma clara e envolvente, mas absolutamente 
rigorosa em seus critérios e propostas. Por isso mesmo é que se podem encontrar por lá, 
alunos como a cantora Maria Rita, Mônica Waldvogel, Astrid Fontenelle, Marcos Caetano, Nora 
Rosenfeld e Alfredo Setúbal. Para minha alegria, encontrei na noite de nossa reportagem, o 
sempre elegante Luiz Suplicy Hafers, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira que, 



acompanhado de seu neto, assistia à uma aula do contagiante Antonio Medina Rodrigues do 
curso História Universal : Grécia. 
 

 
Logo à entrada, a irresistível Livraria da Vila, uma competente e oportuna parceria entre a Casa do Saber e Samuel 

Seibel. 
“A Livraria funciona como um ritual de passagem para os interessados nas aulas. É lendo que as pessoas se motivam, 
se animam e acabam procurando os cursos que atendem a seus interesses naquele momento”, explica Pierre Moreau 

 
Em outra sala, deparei com a grande quituteira Nina Horta, dona do buffet Ginger que, de 
quebra, nos delicia com seus textos na Folha de São Paulo, às quintas.  
 
Como Nina sempre surpreende, flagrei-a, inebriada, no curso Shakespeare Sonnets, requinte 
que combina perfeitamente com ela. Para os mais sacudidos e contemporâneos, claro, não 
faltam opções. Pela Casa do Saber também passaram Nelson Motta, em 2005, com seu curso 
Brasil, Som da História e os roqueiros Paulo Ricardo e Cadão Volpato, professores no Uma 
História do Rock.  
 
Neste semestre, um dos cursos mais procurados é Moda - História, Técnica e Mercado, onde os 
professores são Costanza Pascolato, Lilian Pacce, Mariana Weickert, João Braga, o psicólogo 
Luiz Alberto Hanns e o empresário Valdemar Iódice. 
 



 
O carisma de Luiz Felipe Pondé, responsável pelo imperdível curso “Entenda a Pós-Modernidade” e inspirador indireto 

desta matéria. 
 
 
Imperdível também é o curso da simpaticíssima Tereza Aline Pereira de Queiroz, “I love Paris 
Every Moment - História e Imaginário da Cidade que é Luz”, uma viagem pelas tradições, 
realidades e clichês que alimentam o mito e o fascínio da capital do mundo. Essa Paris, que 
sempre é uma festa. 
 
No início de Maio, Tereza, a quem podemos chamar de uma intelectual em constante 
movimento, viajará com alguns de seus alunos a essa Paris, que tão bem conhece. Mais que 
um complemento de seu curso, a viagem se converterá numa autêntica celebração. 
 
 

 
Gabriel Chalita em momento de humor de seu curso “Poder e Medo nas Relações Intrapessoais e Interpessoais" 

 
 



Você ainda tem dúvidas de que o aprendizado pode se tornar um autêntico e divertido prazer? 
Pois foi pensando nisso que, em 2005, as amigas Ana Maria Monteiro de Carvalho e Olinda 
Fertonani Nunes resolveram se associar numa iniciativa única no gênero: o delicioso “Almoço 
Filosófico”. 
 
Psicóloga clínica e apaixonada por todas áreas do saber, Olinda foi buscar inspiração no 
Banquete de Platão. Na Grécia Antiga, sábios como Sócrates, Platão e Alcebíades filosofavam 
ao redor da boa mesa. 
 
“Antes do aparecimento das universidades, o aprendizado acontecia de maneira informal. 
Compartilhava-se o prazer de uma refeição, discutia-se, trocavam-se idéias, modos de 
pensar”- explica Olinda. “Na verdade, estavam alimentando a alma, renovando a vida e o 
espírito”, complementa Ana Maria. 
 
 

 
Wanessa Camargo que, com o noivo Marcus Buaiz já fez os cursos “Filosofia da Religião” e “Por dentro do governo”, 

com palestras de Fernando Gabeira, Paulo Renato de Souza e Ricardo Kotscho, entre outros e inspirador indireto desta 
matéria. 

 
 
“Nós nos acostumamos ao movimento acadêmico que, de certo modo, aprisionou e 
compartimentou os diversos tipos de conhecimento, por privilegiar a questão 
profissionalizante. O Almoço Filosófico pretende resgatar o prazer de conhecer, praticando a 
arte do encontro em torno de temas atuais e instigantes”- complementa Olinda. 
 



 
Raí Souza Vieira de Oliveira, que já se dividiu entre as atividades da Fundação Gol de Letra e os cursos “Os 

Pensadores”e “Grandes Questões da Humanidade”, com o sempre excelente Prof. Clóvis de Barros Filho e “Brasil – 
Som da História”, com Nelson Motta. 

 
Por isso, nada melhor que agregar o talento e requinte de anfitriã de alguém como Ana Maria 
Monteiro de Carvalho, que foi além: “Resolvemos falar aos cinco sentidos”. Claro, a fórmula 
deu mais do que certo. 
 
Afinal, quem não gosta de ampliar seu conhecimento junto às grandes personalidades do meio 
acadêmico, num ambiente bonito, refinado, onde fica melhor conversar e encontrar novas 
pessoas, apreciando um bom vinho? 
 
 

 
Acima, Olinda Fertonani Nunes em ação no seu Almoço Filosófico. As jornalistas Perla Naum e Andréa Dantas, 

habituées nos encontros dos Jardins. E o professor José Ernesto Bologna, especialista em Psicologia do 
Desenvolvimento Aplicada à Administração e Educação, em sua concorrida aula “O Olhar e o Tempo”. 



Por isso, no Almoço Filosófico, os temas e encontros são pontuais. Não há uma seqüência que 
caracterize um curso de várias aulas. Naquela agradabilíssima tarde, você desfruta e 
potencializa ao máximo sua alegria de conhecer, saborear e conviver. E depois, espera a 
sexta-feira da próxima quinzena, quando a bela celebração volta a acontecer. 
 

 
Os belos ambientes, onde se realiza o Almoço Filosófico, iniciativa da anfitriã Ana Maria Monteiro de Carvalho 

 
No time de professores você poderá encontrar José Ernesto Bologna, em seu imperdível “O 
Olhar e o Tempo”, Leandro Karnal, falando sobre “O império Americano e a Cultura Mundial”, o 
obrigatório Luiz Felipe Pondé, no seu ótimo “A mulher da Idade Média à Contemporaneidade” e 
Jaime Spitzcovsky, fundamental no tema “Cenários da Política Internacional no Século XXI”, 
onde destrincha a nova questão nuclear e o ameaçador papel do Irã e seus aliados. 
 
 

 
As amigas Ana Maria Vieira Santos e Clea Dalva de Faria. Mary Mathews e Jaime Spitzcovsky entre as organizadoras 

do Almoço Filosófico, Olinda Fertonani Nunes e Ana Maria Monteiro de Carvalho. 



 
Mas nem só de questões tão cruciais vive o “Almoço Filosófico”. Para deleite de quem já curtiu 
o glamour das últimas décadas do século XX, vem aí Danuza Leão.  
 
A conversa será sobre seu último sucesso editorial, “Quase Tudo”, autobiografia que funciona 
como uma crônica desse anos inesquecíveis. E citando o clássico filósofo francês, Michel 
Montaigne, vale lembrar: a prova mais clara da sabedoria é uma alegria constante. Com 
certeza, você merece esse privilégio. 
 
Disponível em: <http://gowheresp.terra.com.br>. Acesso em 4 jun. 2007 
 


