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      “Sério?”.
    “Aham”.
     “Muito legal,
    não sabia disso”.
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É no mínimo interessante o fato de gostos comuns apro-
ximarem pessoas que não se conheceriam em situações 
normais. Procurar na Internet, por exemplo, por comentá-
rios sobre o livro favorito ou pelo autor de cinema predileto 
pode lhe oferecer uma grata surpresa. Foi mais ou menos 
assim que a Equipe do ALT encontrou Rafael Pelvini, um 
blogueiro muito simpático de São Bernardo do Campo, São 
Paulo. E encontrou também várias passagens sobre coisas 
que adoramos. É o caso, por exemplo, de comentários sobre 
Quentin Tarantino ou sobre o recente Cloverfi eld – Monstro; 
sobre Back to Black, o último CD da princesa às avessas do 
pop Amy Winehouse, ou sobre a aquisição de Stupid White 
Men, livro do anti-Bush Michael Moore. 

O que mais nos chamou atenção, entretanto, foi uma 
das categorias do blog, cuja frase-tema já nos diz algo da 
proposta: Escrever é um carteado de naipes trocados. Pois 
bem, Pelvini incita os leitores com o Desafi e-me um texto. 
Basta você sugerir um tema. O blogueiro de 20 anos diz 
a que veio e escreve. Pequenos contos, crônicas, poemas. 
“Criei o Pelvini no intuito de poder praticar meu inglês - 
engraçado isso - mas no fi m das contas mudei de idéia e 
resolvi publicar as coisas que escrevo. Como gosto de ci-
nema, livros e música, resolvi que daria uma de crítico e 
falaria minhas impressões com relações a determinados 
lançamentos e publicações, além de postar vídeos e links 
interessantes”. O resultado foi ótimo. Veja por você mesmo: 
pelvini.wordpress.com.

Já que comunicar é o X da questão, a goiabada do queijo, 
a cerveja do churrasco, indicamos o Brainstorm #9. E esse é 
bem o clima. O espaço virtual está no ar desde novembro de 
2002 e “começou como um blog sem maiores pretensões e 
quando percebi ele tinha virado um ponto de referência para 
muitos profi ssionais e estudantes de comunicação ou sim-
plesmente para amantes da propaganda”. Pois bem, quem 
percebeu foi Carlos Merigo, analista de tendências da agência 
de propaganda Fischer América, de São Paulo.

O Brain#9 não é só um blog de publicidade, mas um 
compêndio de opiniões sobre cultura, tendências e, claro, 
comunicação. Cinema, música e literatura também estão na 
pauta diária. Como foi feita aquela propaganda engraçadíssi-
ma ou uma palestra com o criador do seriado Lost, dicas so-
bre congressos de comunicação e outros... tudo isso faz parte 
do rol de achados do blog. No melhor sentido da palavra, dá 
para abrir a cabeça com muitas referências bacanas. www.
brainstorm9.com.br.

Por último, aos amantes das artes, deixamos a dica do 
interessante Portal Domínio Público, uma biblioteca virtual 

desenvolvida em software público. Isso quer dizer que 
você tem acesso a um acervo considerável. É claro 
que você não vai encontrar o último bestseller do 
grande escritor do momento; mas fi cará bem feliz 
com as argúcias de Machado de Assis e com os 
fi ngimentos de Fernando Pessoa. O que acontece é 
que o acervo disponível é composto, em sua grande 
maioria, por obras que se encontram em domínio 
público. As outras contam com a licença dos titula-
res dos diretos autorais pendentes.

Além disso, você também pode colaborar. Op-
ções: voluntário (digitalizando obras de domínio 
público); autor (cedendo obras de sua autoria, se 
você é escritor, músico, fotógrafo, ilustrador, cine-
asta, etc); parceiro (e ceder direitos autoriais de 
obras que a sua organização - pessoa jurídica - de-
tenha); tradutor (ao traduzir obras que já se encon-
tram em domínio público). 02
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Escrever é um 
carteado de 
naipes trocados

Antepaixão 
de olhos
apressados 

por Equipe
Gazeta ALT

sinar como obter dados clínicos. É igualmente imprescindível 
que promova, de modo concomitante, a aquisição de habili-
dades no processamento desses dados e, ainda, no raciocínio 
diagnóstico, com o intuito de contribuir para que o estudante 
de semiologia venha conhecer o paciente como uma realida-
de biopsicossocial”, dizem os autores. O livro conta com a co-
laboração de médicos capacitados e interessados no ensino 
das diversas disciplinas que compõem a clínica médica.

Raridades de outras áreas também estão disponíveis, 
como – na religião – a obra O Grande Confl ito (Casa Publica-
dora Brasileira, 27ª ed. 1981, 700p, R$ 6), de Ellen G. White, 
autora de outros sucessos, tais como Vida de Jesus, Patriarcas 
e Profetas, Caminhos para Cristo e O desejado de todas as 
nações. O Grande Confl ito, cujo título original A grande contro-
vérsia entre Cristo e Satanás, foi escrito em 1923, e até 1981, 
já havia sido editada em mais de 30 línguas e vendido míseros 
4 milhões de exemplares, além de premiado com duas me-
dalhas e Diploma na Exposição Farroupilha de Porto Alegre, 
em 1935. De acordo com o Centro White, um dos principais 
sites dedicado à autora, a obra “inicia na história da destrui-
ção de Jerusalém, e segue num amplo escopo, discorrendo os 
assuntos mais importantes do confl ito entre Cristo e Satanás, 
baseado no que a Bíblia diz que vai acontecer”.

emblogado

ao leitor

(

Uma arte
contra
o tempo

Livro usado nunca foi sinôni-
mo de ‘má condição’. Ainda mais 

distante é a negativa do Sebo Bom 
Livro, que fi ca na Rua Castro Alves, 

2.052, na região central de Cascavel. 
Todos as obras que chegam à loja, por 

meio de doações, trocas ou aquisições lo-
cais, ou mesmo as remessas compradas em Curitiba e São 
Paulo, passam por um tratamento antes de serem dispostas 
na prateleira. Primeiro é feita a conferência de páginas. Não 
são vendidas obras com páginas faltando ou rasgadas. Em 
seguida, as bordas das folhas são lixadas para que saia toda 
a sujeira, seja mero pó do tempo ou danos causados por água 
e traças. Depois, o livro é levemente batido para que caiam 
as partículas de papel soltas pelo lixamento. Só então, está 
pronto para a comercialização. Nilson Schon, proprietário, 
confessa que é um trabalho manual muitas vezes cansativo, 
mas que vale a pena pela conservação.

Crime e Castigo (Ediouro SA, Clássicos de Bolso, 5º ed. 
1994, 330p), uma das mais, se não a mais, conhecidas e po-
pulares obra de Dostoievski, que o tornou célebre em todo 
o mundo, é uma das que passou por esse processo. Está a 
venda por R$ 15, com destaque na capa: “tradução revista e 
cotejada com o original russo por Luiz Cláudio de Castro”. O 
primeiro grande romance de Dostoievski, marcado pelo mis-
ticismo messiânico que sentia no espírito russo, traz perso-
nagens fortes que retratam como em nenhuma outra obra 
do autor a solidão humana de forma completa e desespera-
da. “As relações entre Dostoievski e os seus leitores não são 
afetuosas nem agradáveis; é um confl ito de instinto perigoso, 
cruel, voluptuoso. Nossa curiosidade, nosso interesse não lhe 
bastam; quer a nossa alma e o nosso corpo” (Stefan Zweig).

Em 1862, Victor Hugo escreveu o que muitos consideram 
ser sua obra-prima: Os miseráveis (Ed. Círculo do Livro SA, 3 vls., 
capa dura, 1.488p, R$ 90) é, de qualquer forma, um dos maio-
res bestsellers de todos os tempos. Hugo, autor do também 
clássico O Corcunda de Notre Dame, remonta a situação social 
e política francesa durante a Insurreição Democrática em 5 de 
junho de 1832, pela história de Jean Valjean, um injustiçado 
que é condenado a 19 anos de reclusão por roubar pães para 
os irmãos que passavam fome. Os miseráveis ganhou várias 
adaptações para o cinema, sendo a mais famosa a de 1935, 
pelo diretor Richard Boleslawski, tendo no elenco Fredric March 
e Charles Laughton. A mais recente é de 1998, de Billie August, 
com Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman.

Igualmente interessante é a quantidade de livros de áre-
as específi cas e, nessa variedade, a presença de obras funda-
mentais. Exemplo disso, são os dois volumes – em capa dura 
– de Semiologia Médica – As bases do diagnóstico clínico (Ed. 
Revinter, 4ª ed., 1999, 1436p, R$ 80), assinada pelos reno-
mados Mário Lopez e J. Laurentys Medeiros; livro muito pro-
curado por acadêmicos, que procuram auxílio na formação, 
aperfeiçoamento e atualização. “Para cumprir a contento a 
função de peça fundamental no processo de formação de um 
médico, a semiologia não deve se limitar tão-somente a en-

mundo sebo

por Equipe
Gazeta ALT

“Qualquer opinião ou sentimento, quer favorável quer desfa-
vorável, concebido sem exame crítico. Idéia, opinião ou sentimento 
desfavorável formado a priori, sem maior conhecimento, ponderação 
ou razão. Atitude, sentimento ou parecer insensato, especialmente de 
natureza hostil, assumido em conseqüência da generalização apres-
sada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio” (Houaiss).

A refl exão mor que pulsa da reportagem em New Journalism 
Quatro contados (d)e meia vida, da jornalista cascavelense Ana P. Bra-
ga Salamon, publicada na primeira edição do Gazeta ALT, é sobre o 
preconceito; em foco, o de classe com caráter desfavorável. Discussão 
que promove ora pelo olhar dos repórteres sobre o comportamento do 
personagem conseguido, bem como dos seguranças, comerciantes 
e dos usuários do ambiente no qual se passa a matéria, ora pelas 
próprias declarações dadas aos então formandos.

Ana quer mostrar que negamos a existência de um preconceito ine-
gável, ao levar um fl anelinha que trabalha aos arredores do shopping 
para uma conversa dentro do próprio shopping, a ele, até então, des-
conhecido. Não é uma busca pela origem do preconceito, mas a evi-
denciação de uma das facetas na qual ele – o preconceito – se mostra 
corrosivamente cotidiano. Trata do preconceito sobre o fl anelinha.

A publicitária Gisele Vivan amplia nesta edição o debate com 
pertinentes observações que vêm das simples – jamais simplórias – 
relações entre verdade e mentira, relato e relatado. Não teria sido o 
pré-conceito dos repórteres que serviu de fi o condutor da história ao 
invés de uma suposta discriminação sofrida pelo fl anelinha? Afi nal, 
o segurança não veio ao encalço do rapaz, mas sim dos repórteres. 
Se de fato houve ação discriminatória sobre o trabalhador de rua, 
reação mesma não haveria se levássemos uma dama a uma favela? 
Perguntas que culminam em uma só: onde está o preconceito?

Para am-
pliar a análise e oferecer algumas 

respostas, o Gazeta ALT traz uma reportagem especial abordando 
o tema. Visitamos o restaurante popular Prato Cheio, na vizinha To-
ledo. Tendo como guia frases de pensadores dispostas nas pare-
des, a reportagem faz um retrato do lugar e das pessoas de todas 
as idades e classes sociais que ali se encontram diariamente.

Há ainda uma conversa com Gabriel Simon, um dos mais inter-
nacionais fotógrafos cascavelenses. Gabriel e a mãe, Vera, expõem no 
JL composições fotográfi cas e cerâmicas, nas quais utilizam o sapato 
para retratar a evolução do universo feminino. Gabriel traz uma mes-
cla da plasticidade da obra de Jill Greenberg com o colorido de David 
Lachapelle; uma homenagem ao Dia da Mulher, e, sem querer, ao 
Dia Internacional da Cor.

Nosso colega de Gazeta, Prof. Dr. Silvio Demétrio, traz com 
exclusividade a primeira parte da tradução do... irreverente – para 
poupar adjetivos – texto Como ser um crítico de rock, do california-
no Lester Bangs (1949-1982). Os textos de Bangs - representado 
por Philip Seymour Hoffman no fi lme Quase famosos (2000), de 
Cameron Crowe - são considerados duais ora por revelar uma pai-
xão beat – por rockers, mulheres ou canções – ora pelo desprezo 
pela Indústria Cultural e todo o culto às celebridades. 

Bangs transpôs barreiras literárias e jornalísticas com sua 
singular crítica cultural e, assim, entrou no Olimpo do Novo 
Jornalismo ao lado de Gay Talese, Tom Wolfe... escrevendo no 
subgênero Gonzo - narrações pitorescas repletas de substâncias 
psicotrópicas -, capitaneado por Hunter Thompson, e, dentro do 
Gonzo, num subgênero ulterior, o “escrever rock” (Wu Ming), que 
não é – nunca foi – simplesmente o “escrever sobre rock”.
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O eu
de alguém

(

“Qual será a cor de tudo nesse momento
em que eu chegar para buscar você?”

cores
As

da Morte

(por
Tiago Aramayo*

por 
Julliane Brita

03

O que estou prestes a relatar não é uma história com fi -
nal feliz, não é fruto de minha imaginação e está longe de ter 
alguma graça. Trata-se apenas do desabafo de minha alma 
pálida (e até mesmo amargurada) em um pedaço de papel, 
que tem sido meu melhor amigo há tempos.

Desde muito cedo, o homem cria e aprende a reconhe-
cer sua identidade. O nome e o vínculo genealógico de uma 
pessoa já podem ser compreendidos quando ainda bebê. 
No meu caso, essa identidade resume-se ao vínculo. Meu 
nome nunca teve real utilidade que não fosse para me cha-
mar. Mas até isso era feito de outra forma. Um apelido, um 
“ô” e até mesmo um cutucão sempre cumpriram o papel de 
atrair minha atenção para o que quer que fosse. De outra 
forma, o vínculo bastava-me.

Minhas lembranças mais remotas apontam-me como 
fi lho. Papai e mamãe chamavam-me de fi lho. Não deixa de 
ser carinhoso. Por vezes, sentia-me especial. Apesar de ser 
o caçula de três irmãos, era o único tratado por fi lho. “Filho, 
chame o Alexandre e o Beto para almoçar”, mamãe dizia. 
“Olá, senhor Fulano, esse é meu fi lho”, percorria freqüen-
temente os lábios de papai. Filho, fi lho, fi lho. Acostumei. 
Até gostava. Ademais, era muito pequeno para perceber 
qualquer coisa de pessoal que estariam tirando de mim. 
Somente o tempo mostrar-me-ia que aquela era uma situa-
ção da qual nunca poderia fugir.

Passaram-se alguns anos e meu irmão mais velho in-
gressou na universidade. Lembro daquele episódio com es-
pecial desgosto. Beto sempre foi mais bonito, mais criati-
vo, mais inteligente e mais tendido aos esportes do que eu 
- o que enchia papai de orgulho do primogênito. Depois de 
mudar para a capital para estudar educação física, ele foi 
chamado para treinar natação em um clube da cidade. Não 
demorou muito, começou a colecionar medalhas, arrancar 
gritos de viva de papai, lágrimas de mamãe e (audácia!) 
meu título de fi lho de mim. 

Sua fama nacional de nadador cresceu proporcional-
mente à minha de irmão. Ao invés de ascender, fui rebai-
xado a irmão de Beto. As garotas mais velhas abordavam-
me no colégio para saber se o Beto era meu irmão e logo 
saiam rindo-se feito bobas. Meus próprios amigos alardea-
vam: “Você não sabe quem é ele? É o irmão do Beto”. En-
tão recebia palmadinhas nos ombros, como se também eu 
fosse merecedor de uma medalha, com os dizeres “Irmão 
do Beto” gravados às costas.

Em casa não era diferente. Às vezes mamãe ainda dei-
xava escapar um “fi lho” perdido no meio da tarde. Afi nal, 
precisava chamar-me de algo. Na maioria das vezes, no 
entanto, nem isso eu era mais. Agora eu não passava de 
um sujeito oculto, subordinado às peripécias aquáticas da 
estrela da família. Assim: “Corre! O Beto está na televisão”. 
Eu corria. Corria com rapidez calculada, para chegar à sala 
de TV no momento em que a reportagem acabasse. “Que 
pena que você perdeu o Beto no jornal!”. É... Realmente 
uma pena eu ter perdido.

Por feliz acaso, quatro anos mais tarde, eu é que esta-
va saindo de casa para estudar. Fui morar sozinho, deixan-
do para trás o que restava de minha família, incluindo nessa 
conta a sombra grudenta e repugnante do sucesso de Beto. 
Em minha nova cidade, ninguém sabia de Beto algum e, tão 
menos, de seu irmão. O desgosto foi substituído pelo alívio, 
a que sucedeu um princípio de felicidade. Senti-me tão rea-
lizado que, não sei explicar como, logo estava namorando a 
garota mais bonita e cobiçada do campus.

Raquel era daquelas raparigas de boa família, muito inte-
ligente e dedicada, além de ser dona de um rosto de boneca, 

Segundo a narradora desse livro, essa é a pergunta a se fa-
zer. Aliás, a peculiar narradora tem muita coisa a dizer. É uma 
história importante, e você deve parar para escutar. Outro dos 
muitos conselhos que a “ceifadora de vidas” lhe dará se você re-
almente parar para saborear o livro de Markus Zusak. Aliás, um 
dos poucos avisos diretos que você receberá dela. Os outros tan-
tos são implícitos, ou melhor, são o resultado direto da malha de 
vidas – e, principalmente, de mortes – construída pelo autor aus-
traliano de 31 anos que angariou suspiros e muitas semanas no 
primeiro lugar dos livros mais vendidos mundo afora. A tempo, a 
narradora do livro é a Morte.

Um contar interessante de Markus Zusak e que merece 
ser lido. Dos mais sensíveis, arrancará certamente lágrimas. Quando 

não, ainda será possível ver a beleza tirada de momentos cruéis como 
o foram os do período nazista. Uma história repleta de outras histórias, 
tecida com várias cores e sabores, mesmo tratando de uma época tão 

cheia de privações. Em época de literatura infanto-juvenil que “des-
trói a cultura literária”, como afirma o crítico Harold Bloom, 

encontramos algo que vale a pena. Afinal, ainda de acordo 
com Blom, não há “diferença entre literatura adulta e infantil. 
Existe, sim, uma diferença essencial entre boa e má literatu-
ra”. Estamos no primeiro caso.

A menina que roubava livros, Liesel Meminger, encontrou 
a Morte três vezes entre 1939 e 1943 na Alemanha nazista. 
Saiu viva das três. A Morte, por sua vez, narradora de pulso 
detalhista, decide contar-nos essa história dentre tan-
tas, “cada qual uma tentativa — uma tentativa 
que é um salto gigantesco — de me provar 
que você e a sua existência humana va-
lem a pena”. E é a partir desse recorte 
temporal pelos olhos da Morte que 
descobrimos a menina que roubava 
a única liberdade que não lhe era pri-
vada. A da descoberta. Descobriu a Morte 
muito cedo, quando seu irmão foi levado pelo 
frio; descobriu a separação da mãe verdadeira e a pa-
lavra comunismo; descobriu uma nova casa, com pais emprestados; uma 
nova rua; um melhor amigo; os judeus; um führer; o medo; as letras, as pala-
vras, as histórias... principalmente as histórias, de um povo que recebeu a visita 
da Morte tantas vezes naquele período que poucos tiveram a chance de escapar 
dela uma única vez.

que normalmente transformam uma obra em bestseller, o que 
encontramos é o fl uir exato de uma poética surpreendente. 
Um livro para crianças e jovens feito de poesia. Não é à toa 
que fi guras de linguagem constroem bases sólidas de uma 
história feita para emocionar, inclusive, a adultos.

A personifi cação é a primeira das fi guras de linguagem 
que encontramos no texto de Zusak. A criação de um am-
biente narrativo em que se humaniza o não-humano. Aqui, 
temos a Morte substantivizada sujeito-narrador da história. 
Uma narradora um tanto chocante para alguns, como ela 

mesma faz questão de comentar. “Eis um pequeno fato: você 
vai morrer”. No prólogo, já é apresentado o inexorável. Ora, 

quem melhor poderia se apoderar da história de uma garota 
que viveu à sombra do Führer – ou Hitler, para os menos apaixo-

nados – senão alguém que viu de perto judeus mortos nos campos 
de concentração, alemães bombardeados em suas casas enquan-

to dormiam? O ambiente era inevitavelmente da “ceifadora de vidas” 
(uma antonomásia das melhores – fi gura que consiste na identifi cação 

de uma pessoa ou lugar não por seu nome, mas por uma característica 
que a diferencia – facilmente classifi cada, no caso, como um eufemismo 
pelo teor que carrega).

Outra fi gura marcante é a sinestesia, ou seja, a complexidade das 
sensações na apreensão do mundo. A narradora da história desprende 

um tempo considerável na explicação, por exemplo, da relevância das 
cores. Ela nos descreve os cenários dos acontecimentos a partir da 

cor, principalmente do céu. Ela lembra das mortes das pessoas 
de acordo com a cor que o ambiente carregava no momento 

derradeiro. É uma distração, segundo ela. Para o leitor, é 
um elemento a mais, que enriquece a descrição dos 

cenários e a percepção das sensações dos 
personagens. Além disso, é de presença 

marcante o detalhar de sabores e sen-
sações térmicas, características funda-
mentais dessa fi gura de sentido.

que mais parecia ter sido moldado pelas mãos do próprio Deus. A notícia de nosso namoro espalhou-se como 
uma praga que se transmite pelo ar, passando de ouvido em ouvido, despertando curiosidade e acalorando 
conversas nas rodinhas de estudantes na hora do intervalo. Não preciso dizer que, antes que pudesse pre-
ver, a pergunta veio de encontro a mim como um caminhão que atropela um cervo na estrada: É verdade 
que você é o namorado da Raquel?

Pronto. Estava feito. Mal havia tido tempo de abrir minhas asas, já fui capturado para viver 
novamente sob domínio de outrem. Agora eu era o namorado de Raquel. De imediato, 
desmoronei. Derrotado, acomodei-me, e então decidi tirar proveito daquilo. Raquel 
era tudo o que jamais sonhei encontrar na garota a qual namorasse. Além 
do mais, meu coração começava a gostar dela de maneira especial. 
Encarnei a personagem. “Sim, eu sou o namorado de Raquel”.

Tão veemente foi minha nova postura que, ao fi m 
dos quatro anos que passei na universidade, continuava 
namorando a garota, com quem me casei logo em se-
guida. Pelo menos agora eu andava para frente. Passei 
a ser o marido de Raquel, condição na qual permane-
ci por aproximadamente seis anos. A essa altura, mi-
nha necessidade de auto-afi rmação já havia dado lugar 
ao total conformismo e não ofereci resistência alguma 
quando me tornei o pai de João Paulo. Pelo contrário, 
nada podia fazer-me mais coruja.

Quando nosso único fi lho cresceu e começou, ele 
também, a despontar em uma carreira atlética, herança 
que acredito ter vindo dos lados de meu pai, instaurou-se 
na calmaria meu maior motivo de afl ição. João Paulo, 
meu pequeno grande herói, dava os primeiros indícios 
de perda de identidade. O nome que escolhi com tanto 
carinho começava a dar lugar a uma designação profi s-
sional. “Seu fi lho é aquele jogador de futebol do Atlético, 
não é?”, disparou um senhor na fi la do mercado. 

Foi com amarga sensação de falha que engoli 
aquele questionamento. Logo João Paulo seria somente 
o “jogador de futebol do Atlético”, depois o “ex-jogador”, 
e aí alguma outra coisa qualquer, até, como eu, perce-
ber que às vezes não lembra do próprio nome porque não 
passa do outro de alguém. Poderia colocar na ponta desse 
lápis o tamanho de meu desolamento diante de tão hostil, 
enfadonha e lastimosa constatação? Creio que não.

 As pessoas criam seus filhos para que cresçam sau-
dáveis e para que sejam ainda mais felizes do que os pais 
possam ter sido em suas vidas. E naquele momento eu 
senti como se não houvesse cumprido meu dever. Es-
tava meu filho, por minha culpa, condenado a perder 
sua identidade e a viver à sombra de algo que não ele. 
Meus anseios de vida foram ficando para trás, barra-
dos a cada nova determinação que me arranjavam. 
Isso me privou de ser a pessoa alegre, confiante 
e bem-sucedida que minha formação, a princípio, 
me garantiria. Seria possível que a verdadeira fe-
licidade do homem estivesse intrinsecamente 
ligada a uma identidade estável? E será que, 
no fim de tudo, nós não passamos de um 
nome? Eu nem ao menos tive um.

Cascavel, 09/03/06
* Jornalista

Uma história de muitosUma história de muitos

Um bestseller, muitas figuras de sentidoUm bestseller, muitas figuras de sentido
Para crianças e adultosPara crianças e adultos

Há quem diga que ser primeiro em tantas listas não é um bom conceito; 
afi nal, principalmente no imaginário da cultura literária brasileira, os bestsellers 
costumam ter a aura carregada de um certo preconceito quanto à profundida-
de literária, por assim dizer. Conceito facilmente atrelado também à litera-
tura infanto-juvenil. A menina que roubava livros (Intrínseca, 2007), que a 
princípio classifi ca-se em ambas as vertentes, mostra que as coisas 
não são bem assim.

Não somos apresentados somente à mistura entre 
uma boa idéia e um período histórico marcante, traços 
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particularecu escuu a s

com      
u m 
aspec-
to plás-
tico. Já as 
fotografias 
de Lachapel-
le são marca-
das pela pe-
culiar utilização 
de cores fortes e 
vibrantes. A mescla 
entre eles representa 
o atual estágio da obra 
de Gabriel. Arte pop, 
com abuso de cores sa-
turadas, enquadramen-
tos elaborados e imagens 
carregadas de sensualidade.

“Quanto tempo gastou na pro-
dução de cada foto?”. “Uma média de 
duas horas cada... Sou muito detalhista. 
Na foto das frutas, por exemplo, fi quei três ho-
ras em frente ao computador, no Photoshop, acer-
tando detalhes, arrumando uma corzinha ali, outra lá. 
Coisa que muita gente nem vai perceber, mas que faço ques-
tão de que esteja do meu jeito. Além disso, esse é o meu trabalho 
mais colorido, mais saturado”. “O jornal sai no domingo. Um dia depois  
do Dia da Mulher e também do Dia Internacional da Cor”. “Sério?”. “Aham”. 
“Muito legal, não sabia disso”. “O que lhe fez usar tanta cor, ainda mais 
um amante da fotografi a preto-e-branco?”. “Acho que cabe no trabalho que 
agora venho fazendo, é uma evolução natural. A foto pop pede muito isso, 
ela se enriquece com a cor. Queria realmente chamar a atenção de todas 
as pessoas, dar destaque. E com esse trabalho vi que consigo fazer coisas 
muito boas com cor. Quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, 
que meu nome fi que associado a esse tipo de fotografi a em Cascavel e 
região. Espero que as pessoas vejam e entrem em contato, para que 
eu possa continuar”.

“Uma colega de redação disse que viu em algumas das suas 
fotos a mulher retratada como objeto. Era seu objetivo?”. “Ela dis-
se isso ao ver a foto Car Wash, certo?”. “Certo”. “Entendo [risos], 
mas não era o objetivo, em nenhum momento. Essa foto, para 
mim, representa a mais pura sensualidade da mulher... ao 
ver essa foto lembro de uma cena que vi nos Estados Uni-
dos, várias mulheres lavando carros de biquíni. Aquilo é 
pura sensualidade e muito pop, claro”.

“O que representa a mulher para você?”. “Hum, muito 
amplo, não sei lhe dizer...”. “E a fotografi a?”. “O que me fas-
cina na fotografi a é a capacidade de podermos registrar 
um momento único, que jamais poderá ser reproduzido, 
mesmo em estúdio. Para cada uma das composições 
da exposição, tirei 60... 70 fotos e delas selecionei 
uma. Às vezes, algumas podem ser muito parecidas, 
mas são sempre diferentes, mesmo que seja em 
detalhes... Ah, uma das dez fotografi as que vou 
expor é uma homenagem a minha mãe”.

“Muitos artistas possuem rituais de pro-
dução. Você tem algum?”. “Gosto de traba-
lhar de madrugada... acho que é porque 
há menos barulho e ninguém por per-
to... ligo um Frank Sinatra, uma Bossa 
Nova e pronto... hora de trabalhar. 
Das 22h às 4h é meu melhor horá-
rio criativo...”. “Alguns artistas ou-
vem músicas ou músicos especí-
fi cos somente quando trabalham, 
você é assim?”. “Hum, não sei, 
bom, não tenho Sinatra no porta-
CD do carro... mas tenho Bossa 
Nova... no carro tenho mais música 
eletrônica. Mas para trabalhar é me-
lhor Sinatra, mais calmo [risos]”.

“E o futuro? Planos?”. “Inglaterra,  
daqui a dois anos”. “Temporariamen-
te?”. “Quero fi car lá de 5 a 10 anos”. 
“Nada lhe seguraria aqui?”. “Hum... estou 
namorando agora, mas daqui a dois anos 
ela vai comigo embora... e a família, bom, 
já está certo, todo ano vão para lá, me visitar, 
fi carão lá um ou dois meses”. “Como é tra-
balhar na Inglaterra?”. “É bem diferente. Aqui 
você investe, produz um foto e teria de vendê-la 
por mil reais, por exemplo... lá, a mesma foto, 
eles pagam tranqüilamente mil libras. É incrível 
como valorizam os artistas lá. Amo o Brasil, mas 
para o que eu quero, a Inglaterra é melhor”.

“Bom, acho que é isso”. “Acho que sim. Obri-
gado”. “Não por isso... agora vou tomar meu café, 
se não...”. “Tá certo... você é de Cascavel mesmo?”. 
“Sim, nasci aqui... fui fotógrafo por um tempo tam-
bém”. “Ah é?”. “É, trabalhava num outro jornal local e 
lá fazia foto de tudo um pouco, mas minha praia mes-
mo é cinema”. “Cara, gosto muito de cinema. Quando 
estava nos Estados Unidos tive a oportunidade de fazer 
um curso de produção de vídeo”. “Poxa, legal”. “Pois é, 
tive meu momento cultura lá, fi z curso de fotografi a, 
produção de vídeo, pintura... mas também passei a 
peneira e optei pela fotografi a”. “Muito legal, começo 
uma pós em cinema em Curitiba, agora no meio de 
março”. “Podíamos produzir algo juntos nessa área”. 
“É uma boa, por que não?”. “Seria legal. Tenho uma 
história para uma série, que há tempos escrevo... 
várias vezes me peguei imaginando uma cena, 
sabia até onde estariam os detalhes, como fa-
ria a iluminação, o ângulo da câmera, depois 
pensava no outro lado, no dinheiro, nos ato-
res e daí os pensamentos iam embora [ri-
sos de ambos]”. Continuou: “Mas não vou 
desistir, nunca desisto”. “Tá certo, bom, 
vou nessa por que hoje o dia tá corrido”. 
“Imagino, deixa que o café eu pago, a 
próxima é por sua conta”. “Valeu, con-
versamos...”. “Abraço...”. “Abraço”. Bah, 
pensa num cara gente fi na.04

S e n -
tado junto a uma das me-

sas chiques da Boccata Cafeteria, 
no Centro de Cascavel, corria mais uma 

vez os olhos sobre as perguntas preparadas 
para a entrevista. Dispensei o garçom. “Aguardo 

alguém”, justifi quei. Às 16 horas, horário marcado, 
um jovem alto, magro, de visual moderno, entrou 

pela porta de vidro que, inutilmente, tentava conter 
os raios de sol. “Será ele?”. Estranha essa sensação de 

esperar alguém que não conheço. “Putz, devia ter ofe-
recido alguma identifi cação para que me reconheces-
se”. Foi ao notar que o rapaz buscava a mesa na qual o 
aguardava que levantei. “Gabriel?”. “Isso. Tudo bem?”.

Respeitosamente convidou-me de volta à mesa. 
Cumprimentou amigavelmente o garçom. Gabriel é da 
casa. “Quero um cappuccino... com creme, por favor”, 

disse ao garçom. “E você, o que vai querer? É por mi-
nha conta”, disse-me. “Eu? hum... um café médio... 
com leite”. “Com chantilly?”, perguntou o garçom 
anotando tudo atenciosamente. “Não, obrigado”. 
“Um minuto, por favor”, falou retirando-se para 
providenciar o pedido.  “Então, Gabriel, essa aqui 
é uma das edições do Gazeta ALT...”. “Nossa, que 
legal. Não conhecia. E como vai sair a matéria?”. 
“Então, vai ser capa, a foto vai ser grandona, as-
sim, e tal”. “Legal mesmo... Bom, então vamos 
lá, pode perguntar”.

Gabriel Henrique Pezzini Simon nasceu 
em 1982. Hoje, aos 26 anos, é acadêmico do 
5º ano de Odontologia da Unioeste (Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná) e apai-
xonado por fotografi a. Paixão que começou 
ainda quando criança, graças à forte infl u-
ência da mãe, Vera Luccia Simon. “Minha 
mãe é o que chamo de uma artista com-
pleta... Ela domina as mais variadas técni-
cas de pintura, desenha, faz esculturas em 

cerâmica... Se me derem um pincel, sou um 
verdadeiro desastre”.

Aos 15, Gabriel participou do 
primeiro salão de artes. Aos 16 ou 
17, aproveitou a oportunidade de 
um intercâmbio nos Estados Unidos, 
que acabou por... não mudar... mas 
lapidar o caminho que agora segue. 
“Durante seis meses pude fazer cur-
sos de fotografi a, iluminação, com-
posição contemporânea, revelação e 
impressão de fotos preto-e-branco nos 
EUA. Notei que... não era dom, mas le-

vava jeito para a coisa”.

“Como era seu trabalho com a foto 
preto-e-branco?”. “Gostava muito de ma-

nipular as fotos nos químicos da revela-
ção manual... era avesso a Photoshop, 

ainda sou um pouco... Nessas manipula-
ções, tirava todos os cinzas intermediários, 
deixava bem preto-e-branco, as fotografias 
ficavam com aparências abstratas. Foi o 
que marcou minhas primeiras composições. 
Gosto muito disso”.

“Você produziu muito no exterior, principal-
mente na Europa. Como foi?”. “Fui a trabalho... 

Faxineiro, garçom, de tudo um pouco... e quan-
do tinha um tempo saia para conhecer lugares, 

sempre com a máquina fotográfi ca junto e o que 
achava interessante fotografava. E assim ia, traba-
lhando, arrumando dinheiro para poder viajar para 
outros lugares fotografar”. “Foi sempre com empre-

go certo?”. “Quando fui para a Itália, fui na ‘loca’, 
sem nada acertado [risos], fui com um amigo e, 

por sorte, encontramos um amigo dele 
l á , que deixou a gente dormir 

na dispensa da casa vaté nos 
ajeitarmos [mais risos]”.

Nessa ‘brincadeira’, Gabriel 
passou por sete países entre Europa 

e África. Fotos que renderam mais do 
que interessante exposição individual. 

Aliás, Gabriel tem no currículo três delas, 
uma nos Estados Unidos, outra no Brasil e 

outra na Inglaterra, sem contar as inúmeras 
participações em salões. Em janeiro agora, 

visitou mais quatro países, todos na América 
do Sul: Peru, Bolívia, Argentina e Chile. “Essas 

fotos serão para uma próxima exposição. Traba-
lho nelas muito da foto jornalística, do fotografar 

sem a pessoa saber que está sendo fotografada”.

Gabriel expõe pelo Sesc (Serviço Social do Co-
mércio) no Cascavel JL Shopping até dia 3 de abril. 
“A Gra [Graciele Weiler, do Sesc Cascavel] me ligou 
há 12 dias e disse que queria uma exposição minha. 
Adorei a idéia e de lá para cá, eu e minha mãe es-
tamos trabalhando até de madrugada todos os dias 
para aprontar tudo. O Sesc nos ajudou muito, compra-
ram tudo o que era preciso para a exposição. Incenti-
vou muito e o lugar escolhido é fantástico. O shopping 
é o lugar ideal, é onde está o público que quero atingir 
agora. Minha arte é pop, de consumo”.

A exposição Passo a PassoPasso a Passo traz ao cenário artís-
tico cultural de Cascavel o trabalho de Gabriel e Vera 
Simon sobre o universo feminino, tendo como simbo-
logia ‘sapatos’. Símbolo de poder e vitória, desde a 
antiguidade, tinham acesso ao calçado apenas as 
pessoas bem-sucedidas. Valendo-se desse contexto, 
Gabriel e Vera apropriaram-se da imagem para ex-
pressar a evolução do mundo feminino nas últimas 
décadas. Aproveitando a Semana Internacional 
da Mulher, abrem a exposição em homenagem. 
Serão dez fotos de Gabriel e oito obras em cerâ-
mica de Vera, todas produzidas especialmente 
para a exposição. “Apesar das técnicas bem 
diferentes, a leitura é bem parecida”.

As fotos produzidas por Gabriel para 
essa exposição têm infl uências de David 

Lachapelle e Jill Greenberg. Jill é muito co-
nhecida por trabalhar exaustivamente fo-
tos no programa de edição de imagens 
Adobe Photoshop, tanto que as deixa 

fotografi a de pezzini simonni

(por Equipe((Gazeta ALT((
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“O nome é Gazeta ALT. ALT de alternativo, sabe? Precisamos de uma “O nome é Gazeta ALT. ALT de alternativo, sabe? Precisamos de uma 
logo que expresse o objetivo do caderno. Vamos falar de cultura, literatura, logo que expresse o objetivo do caderno. Vamos falar de cultura, literatura, 
música, cinema, vai ser bem diferente. Ah! E a logo tem que ser bem fl exí-música, cinema, vai ser bem diferente. Ah! E a logo tem que ser bem fl exí-
vel”. Foi mais ou menos com essas palavras que eu ouvia falar pela primeira vel”. Foi mais ou menos com essas palavras que eu ouvia falar pela primeira 
vez do novo caderno da Gazeta do Paraná. Quando o Anderson me ligou pe-vez do novo caderno da Gazeta do Paraná. Quando o Anderson me ligou pe-
dindo para que criássemos a marca, achei bem interessante a idéia e sabia dindo para que criássemos a marca, achei bem interessante a idéia e sabia 
que surgia algo bom, ainda mais quando descobri que a Ju e o Jeff fariam que surgia algo bom, ainda mais quando descobri que a Ju e o Jeff fariam 
parte da equipe. E depois de ver, ler e degustar... é Anderson, é realmente parte da equipe. E depois de ver, ler e degustar... é Anderson, é realmente 
diferente. O ALT é interessante e envolvente, li até o resumo das novelas.diferente. O ALT é interessante e envolvente, li até o resumo das novelas.

Mas é sobre “Quatro contatos de meia vida” que quero falar. A lingua-Mas é sobre “Quatro contatos de meia vida” que quero falar. A lingua-
gem da matéria é maravilhosa. Leitura fácil, porém inteligente. Um fl aneli-gem da matéria é maravilhosa. Leitura fácil, porém inteligente. Um fl aneli-
nha no reduto da classe média e alta. Olhares, murmúrios, perguntas e pre-nha no reduto da classe média e alta. Olhares, murmúrios, perguntas e pre-
conceito. Essa é a história?  Temos um lado da história, agora veremos por conceito. Essa é a história?  Temos um lado da história, agora veremos por 
outro lado. Rogério ou Marcelo (ningutém vai saber o seu verdadeiro nome), outro lado. Rogério ou Marcelo (ningutém vai saber o seu verdadeiro nome), 
estava acompanhado por quatro jovens com máquina fotográfi ca, gravador, estava acompanhado por quatro jovens com máquina fotográfi ca, gravador, 
lápis e papel em punho, acho que isso foi o que mais chamou a atenção. In-lápis e papel em punho, acho que isso foi o que mais chamou a atenção. In-
conscientes, os repórteres formaram o cenário da história. Assim como este conscientes, os repórteres formaram o cenário da história. Assim como este 
caderno chama atenção por ser diferente, aquela cena no shopping também caderno chama atenção por ser diferente, aquela cena no shopping também 
era diferente, e foi por isso que os seguranças abordaram a repórter e não era diferente, e foi por isso que os seguranças abordaram a repórter e não 
o fl anelinha. Há também preconceito quando os seguranças são taxados o fl anelinha. Há também preconceito quando os seguranças são taxados 
como frios e com cara de nada, o rapaz apenas fazia o seu trabalho, aposto como frios e com cara de nada, o rapaz apenas fazia o seu trabalho, aposto 
que ele depende muito daquele salário, já que tem fi lhos pra educar. Claro que ele depende muito daquele salário, já que tem fi lhos pra educar. Claro 
que o preconceito existe, mas ele não está apenas no shopping, não é exclu-que o preconceito existe, mas ele não está apenas no shopping, não é exclu-
sividade da classe alta. Entre em um bairro afastado, esquecido pelo poder sividade da classe alta. Entre em um bairro afastado, esquecido pelo poder 
púbico e me diga como serão os olhares. Digo isso, porque já vivi um episó-púbico e me diga como serão os olhares. Digo isso, porque já vivi um episó-
dio desses, aos quatorze anos, com mais cinco amigos. Estávamos em um dio desses, aos quatorze anos, com mais cinco amigos. Estávamos em um 
bairro considerado pobre fazendo um trabalho do colégio sobre a poluição bairro considerado pobre fazendo um trabalho do colégio sobre a poluição 

11h30. A porta é aberta e a fi la modesta começa a an-
dar. Modesta de tamanho. Ainda está curta. A coisa começa a 
acontecer ao meio-dia. Os primeiros a chegar são alguns ido-
sos. O grupinho da frente é formado por quatro senhorinhas 
muito simpáticas. Dorvalina, Nair, Maria Eronildes, Teresinha. 
Conversam, riem e esperam juntas. “Por que a senhora vem 
aqui?”. “Venho comer feijão... Não cozinho feijão em casa”. “E 
o feijão daqui é bom?”. “Ah... é bom sim, bem temperadinho. 
Às vezes é meio aguado, mas normalmente é bom”. As 
quatro participam de um outro programa da prefeitura e 
vão ao restaurante nos dias do projeto. Há unanimidade 
em todas as conversas que tenho. “A comida é muito 
boa e eles são bem queridos”. 

Como diz um amigo do pai de um amigo meu, 
deve ser “coisa feita na comida”. 

Elas não são as únicas com quem converso 
enquanto a fi la não começa a andar. Apesar de 
eu mais observar que abordar, procuro por tipos 
que possam me contar alguma coisa. “Com quem 
você acha que eu devo falar, Anderson?”. “Ah... 
Sei lá”. “Tem uns com cara de boyzinhos univer-
sitários. Será que compensa?”. “Normalmente 
não, mas eles devem ter alguma coisa pra falar”. 
Não estávamos necessariamente nos pautando por 
igualdade. Eu buscava os tais estereótipos. Queria 
uma experiência que mostrasse bem como me ensi-
naram a ver as coisas. Os mais limpos têm mais renda. 
Os com sorriso mais receptivo ou olhar cabisbaixo, são 
mais pobres. Minha quase utópica razão não consegue 
estabelecer tal lógica. ‘Generalização apressada’, ‘genera-
lização apressada’, gritam as vozes na minha cabeça. Rafa-
el, Paulo, Fábio. 23, 25 e 30 anos. Estuda, não estuda, estu-
da. Trabalham. Comem no Restaurante Popular Prato Cheio 
por preço e comodidade. “Se vocês achassem a comida ruim, 
voltavam só pelo preço?”. “Não, não... Aí dava outro jeito”. Re-
peti a pergunta para uma dupla de professoras quase ao lado. 
Liliane e Mônica. 29 e 31 anos. “Não... aí não dá. Eu dava um 
jeito... cozinhava...”. “E você já viu alguma coisa diferente por 
aqui?”. “Hmm, de vez em quando tem uma música ali”. Pelo 
jeito, todos gostavam – e muito – da comida e do local.

Tudo eram impressões. Eu olhava as pessoas e as enca-
rava por alguns instantes. O pessoal já havia notado que não 
pertencíamos àquele ambiente. O Anderson tirava algumas 
fotos, e eu não falava tão baixo assim. Alguns mantinham 
meu olhar. Quem acabava desviando era eu. Outros, quando 
percebiam que estavam sendo observados, logo viravam o 
rosto e mostravam-se bem ocupados com a conversa ao lado. 
A maioria era jovem. Os mais velhos olhavam-me com curio-
sidade. Foi uma curiosidade dessas que me impeliu a falar 
com dona Florinda. Uma simpatia sem tamanho. “Eu gosto 
bastante. Venho quando estou no projeto, mas se eu moras-
se perto, viria mais. É bom não cozinhar de vez em quando”. 
Com muitos sorrisos, apresentou-me ao marido, José Jorge 
Pereira. “Você tá fazendo o cadastro da cesta básica?”. “Não, 
não... Sou da Gazeta do Paraná, de Cascavel”. “Ah, bom. Pen-
sei que era da cesta básica. Eu já ia me cadastrar”.

Dona Florinda me fez esquecer da diversidade de pes-
soas, visível na fi la que crescia. Fez com que eu notasse a 
variedade de motivos que esperavam em pé.
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n no rio que cortava o bairro. Sabe como eram os olhares? Preconceituosos, no rio que cortava o bairro. Sabe como eram os olhares? Preconceituosos, 
do tipo “os riquinhos do Centro aqui na vila”. Saímos de lá basicamente ex-do tipo “os riquinhos do Centro aqui na vila”. Saímos de lá basicamente ex-
pulsos por um trafi cante que segurava uma arma, perguntando o que a gen-pulsos por um trafi cante que segurava uma arma, perguntando o que a gen-
te queria ali, se não tinha nada pra ver lá. Não cabe aqui explicar qual era te queria ali, se não tinha nada pra ver lá. Não cabe aqui explicar qual era 
nossa posição social, mas posso dizer que estudávamos no mesmo colégio nossa posição social, mas posso dizer que estudávamos no mesmo colégio 
público que os adolescentes daquele bairro. público que os adolescentes daquele bairro. 

Voltemos ao personagem principal, o fl anelinha Rogério. Seu andar Voltemos ao personagem principal, o fl anelinha Rogério. Seu andar 
maroto e sem preocupação, cumprimentando a criancinha, na verdade, maroto e sem preocupação, cumprimentando a criancinha, na verdade, 
era uma defesa. Quem se sente inferior tenta se mostrar superior. Era um era uma defesa. Quem se sente inferior tenta se mostrar superior. Era um 
homem com medo do desconhecido, a atitude dizia “não cheguem perto”. homem com medo do desconhecido, a atitude dizia “não cheguem perto”. 
Normal quando estamos em ambiente estranho ao que vivemos. Se fosse Normal quando estamos em ambiente estranho ao que vivemos. Se fosse 
uma dama em uma favela, ela iria abaixar a cabeça, curvar o corpo e olhar uma dama em uma favela, ela iria abaixar a cabeça, curvar o corpo e olhar 
por baixo pra falar com as pessoas, um ambiente desconhecido onde ela por baixo pra falar com as pessoas, um ambiente desconhecido onde ela 
tenta passar a imagem de inferioridade. Essa é a sua defesa.tenta passar a imagem de inferioridade. Essa é a sua defesa.

 Volto a perguntar, será que Rogério era mesmo Rogério? Ou inventou  Volto a perguntar, será que Rogério era mesmo Rogério? Ou inventou 
uma história para receber os 10 reais prometidos na abordagem? Será uma história para receber os 10 reais prometidos na abordagem? Será 
que ele foi abordado ou abordou os universitários loucos por uma história? que ele foi abordado ou abordou os universitários loucos por uma história? 
Usa drogas por causa do sistema? E os 10 Reais são pra quê? E as moedi-Usa drogas por causa do sistema? E os 10 Reais são pra quê? E as moedi-
nhas conseguidas por “cuidar” de carros são para quê? Por que ele estava nhas conseguidas por “cuidar” de carros são para quê? Por que ele estava 
ali se tinha feito um trabalho como pintor no dia anterior? ali se tinha feito um trabalho como pintor no dia anterior? 

Não estou aqui levantando bandeira de quem é herói ou bandido, só Não estou aqui levantando bandeira de quem é herói ou bandido, só 
acho que ninguém é bom ou mal 100%. acho que ninguém é bom ou mal 100%. 

A sociedade é preconceituosa, e a sociedade é feita de ricos, pobres, ne-A sociedade é preconceituosa, e a sociedade é feita de ricos, pobres, ne-
gros, brancos, universitários, profi ssionais experientes, homossexuais, hete-gros, brancos, universitários, profi ssionais experientes, homossexuais, hete-
rossexuais, católicos, protestantes, cascavelenses, brasileiros. A sociedade é rossexuais, católicos, protestantes, cascavelenses, brasileiros. A sociedade é 
feita por pessoas como eu e você. E, então, onde está o preconceito?feita por pessoas como eu e você. E, então, onde está o preconceito?

“A paciência é um grande remédio para “A paciência é um grande remédio para 
todos os problemas”todos os problemas” (Plauto) (Plauto)

“Transportai um punhado de terras “Transportai um punhado de terras to-to-
dos os dias e fareis uma dos os dias e fareis uma montanha”montanha”

“O respeito ao direito alheio é a paz” “O respeito ao direito alheio é a paz” 
(Benito Juarez)(Benito Juarez)

“A beleza não está no rosto, mas “A beleza não está no rosto, mas 
sim sim nos corações das pessoas”nos corações das pessoas” 

(Charles Chaplin)(Charles Chaplin)

Quando pensamos em uma matéria oposta àquela “Quatro 
contados (d)e meia vida, publicada no domingo retrasado neste 
caderno, muitas coisas passaram por nossas cabeças. A resposta 
da publicitária Gisele Vivan foi interessante. Queríamos mais so-
bre o assunto. Veio, então, a sugestão providencial de um doutor 

Quando saí de casa para ir a Toledo, eu já sabia que o al-
moço seria R$ 1,50. Eu não tinha essa quantia. ‘Roubei’ do po-
tinho de moedas da minha mãe, com a promessa mental de 
que devolveria o dobro depois. Quantas pessoas saíam assim, 
com o dinheiro contado para essa refeição? Lembrei também 
dos fl anelinhas da matéria de Ana Paula Braga. Em Cascavel, 
eles não tinham um restaurante desses para gastar somente 
R$ 1,50. Também não almoçavam no shopping. Eu já almoça-
ra no shopping algumas vezes. Teria ido ao restaurante popu-
lar se tivesse opção. Eu tenho opções. Alguns não têm.

A fome acusou força e entramos na fi la ao meio-dia. Ar-
roz, feijão carioquinha, polenta, bisteca suína, alface, almei-
rão e mel. Parecia interessante. Suco e farinha, o que muito 
me agradou. Havia música. “Eu trabalhava de motorista e o 
prefeito descobriu que eu toco guitarra. E eu faço solos de 
guitarra aqui”. Ilso Gomes Jaquelino faz música ao vivo das 
11h30 às 13h30, cada dia em um dos restaurantes. “Minha 
fi lha canta aqui também. Ela está esperando a ligação do 
Raul Gil. Já fez os testes e passou. Está esperando. O fi lho do 
Fábio Junior falou que ela tem que estar lá, que ela canta mui-
to bem”. Jaqueline, de 11 anos, chegou enquanto conversáva-
mos, vestida para o colégio de logo mais. “Eu canto desde os 
quatro anos”. Canta realmente bem.

Sentamos à mesa e comemos. Estava muito bom. Ba-
zei sentou conosco e falou das 163 mil refeições servidas 
no primeiro ano de funcionamento das três unidades. Eu 
olhava as servidas naquele momento. Caras de universi-
tários, estudantes primários, trabalhadores da construção, 
professoras com seus aventais brancos, famílias (pai, mãe, 
fi lho e fi lha em uma mesa), idosos, crianças (que até os cin-
co anos não pagam), outros com rostos não tão identifi cá-
veis aos meus perfi s construídos. Todos se alimentando da 
mesma coisa. Ninguém mais olhando para mim. Havíamos 
nos misturado aos outros.

Chegamos às 10h18 e fomos à Cozinha Social, local em 
que a comida é feita e distribuída aos três restaurantes popula-
res e a uma escola municipal de período integral. Fomos bem 
recebidos pelo coordenador do projeto Luiz Carlos Bazei, que 
nos autorizou a visitar a cozinha e a acompanhar a comida 
até o principal restaurante popular. Tocas devidamente vesti-
das, encontramos a educada nutricionista responsável, Leide 
Blanco, de 25 anos. Ela explicou como tudo funcionava, falou 
da importância dada ao valor nutricional e higiênico, e sobre o 
acesso à alimentação saudável. “As pessoas agradecem, tem 
algumas que ligam para agradecer”. Vi também algumas esta-
giárias de nutrição. Muita gente diferente participa do todo.

Quanto entrei no veículo que transportaria a comida, 
dividi a cabine com 14 garrafas de suco e com o moto-

rista, Sergio Bezerra da Silva, de 30 anos, que falava 
com orgulho do restaurante e do trabalho. “Estou há 
nove meses no restaurante”. “E você gosta disso?”. 
“É bom, né. Conheço muita gente, o tempo passa 
logo”. “E do restaurante, o que você acha?”. “O 
restaurante é espelho, é coisa fi na, a satisfação 
é notória”. “Você vê muita gente diferente lá?”. 
“Ah, muita gente vai almoçar a pé, de bicicleta, 
de carrinho a carrão”. De fato, o estacionamen-
to falou: Uno, Van, Fusca, Vectra, Premio, Che-
vette, Strada, Corsa, S10, um carro do Paraguai, 
um ônibus com doentes de Guaíra.

“Teve R$1,50, seja quem for, pode entrar”. 
Eu tinha R$2.

Não levamos uma dama à favela. Carregamos nos-
sos pensamentos e expectativas a um restaurante a que 
qualquer um tem acesso. Não vimos olhares diferentes 
sobre as pessoas que pareciam ter mais. Nem dessas so-
bre os outros. Vimos olhares voltados à comida. Vimos 
muitos outros voltados à música. Alguns voltados a mim 
e à máquina que disparava flashes. Não vi em nenhum 
deles preconceito.

Entretanto, não há garantias. O preconceito naquele momen-
to não estava em meus olhos. Poderia estar em outros.

A tempo: com 56 anos, Cascavel tem aproxima-
damente 286 mil habitantes. Toledo, com 57 anos e 
105 mil habitantes, tem três restaurantes populares, 
três bibliotecas públicas e um teatro municipal.

(Confúcio)(Confúcio)

***

Sil-
vio De-
métrio, também 
desta Gazeta. “Puxa, cara, tem o bandejão em Toledo. O Rafael 
(Spolladore, designer e professor) comia lá”. Rafael me explicou 
onde fi cava o restaurante e resumiu uma característica inerente 
ao projeto e ao resultado dele. “É comida honesta”.

Fiquei pensando nisso, e realmente honestidade me veio 
à mente quando conhecemos um pouco mais sobre o projeto 
dos Restaurantes Populares, implantado pelo Governo Fede-
ral e subsidiado mensalmente pela Prefeitura. No site do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, é dito 
que “o público benefi ciário dos restaurantes é formado por 
trabalhadores formais e informais de baixa renda, desempre-
gados, estudantes, aposentados, moradores de rua e famílias 
em situação de risco de insegurança alimentar e nutricional”. 
Concordamos, em parte. Já que vimos e nos disseram que o 
público é um tanto mais amplo. Quando percebi um grupo na 
fi la com uma garrafa de Coca-Cola, pensei que aquilo custara 
mais caro que a refeição que fariam.

Falei comigo: é preciso ter consigo mesmo honestidade 
de motivos para vir ao restaurante. Apesar de eles não impor-
tarem quando saímos alimentados dali.

Nos olhos
de quem vê

(por Equipe
Gazeta ALT

fotos | Equipe Gazeta ALT
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CAMPO MOURÃO CAMPO MOURÃO 
Cine Max: Meu Monstro de Estimação Cine Max: Meu Monstro de Estimação - infantil - diariamente 19h.

P.S. Eu Te AmoP.S. Eu Te Amo - drama - diariamente 21h30.

CASCAVELCASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - ação - sexta, segunda, 
terça e quinta 15h, sábado, domingo e quarta 14h30.

O Som do CoraçãoO Som do Coração - drama - segunda, terça, quinta e sexta 19h, 
sábado, domingo e quarta 19h.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet – drama 
– sexta, segunda, terça e quinta 20h55, sábado, domingo e 
quarta 16h50 e 21h.

Sala 2: 10.000 A.C.Sala 2: 10.000 A.C. - aventura - sexta, segunda, terça e quinta 
15h15, 17h15, 19h15 e 21h15, sábado, domingo e quarta 
15h, 17h15, 19h15 e 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: 10.000 A.CSala 1: 10.000 A.C. - aventura - segunda e terça 16h40, 19h e 
21h10, sexta, sábado, domingo, quarta e quinta 14h30, 16h40, 
19h e 21h10.

Sala 2: O Caçador de Pipas Sala 2: O Caçador de Pipas - drama - segunda e terça 14h, 
16h30, 19h e 21h30, sexta, sábado, domingo, quarta e quinta 
16h30, 19h e 21h30.

Sala 3: Meu Monstro de Estimação Sala 3: Meu Monstro de Estimação - aventura - diariamente 
16h40.

A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos Segredos A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos Segredos - ação - sexta, 
segunda, terça e quinta 19h e 21h20, sábado, domingo e quar-
ta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 4: Conduta de RiscoSala 4: Conduta de Risco - ação - segunda, terça e quinta 
16h50, 19h10 e 21h30, sexta, sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h50, 19h10 e 21h30.

CURITIBACURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: JunoBarigüi 1: Juno - drama - sexta e sábado 13h20, 15h30, 17h35, 
19h40, 21h45 e 23h50, domingo a quinta 13h20, 15h30, 
17h35, 19h40 e 21h45.

Barigüi 2: Alvin e os EsquilosBarigüi 2: Alvin e os Esquilos - infantil - sábado e domingo 12h15.

Jogos de Poder Jogos de Poder - drama - sexta e sábado 14h30, 17h05, 19h20, 
21h30 e 23h40, domingo a quinta 14h30, 17h05, 19h20 21h30. 

Barigüi 3: O OrfanatoBarigüi 3: O Orfanato - suspense - 17h30, 19h55 e 22h20.

Xuxa em Sonho de MeninaXuxa em Sonho de Menina - infantil - 13h10 e 15h.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Boa infl uência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas amigas e conhecidas procu-
rarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e 
loteria sob infl uxos.

Demonstre fi rmeza, convicção e mais confi ança em si, que 
conseguirá, neste dia, infl uenciar pessoas importantes ao 
seu progresso e prosperidade profi ssional e material. Evite 
precipitações no lar.

O dia deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e fi nancei-
ros ligadas a pessoas conhecidas. Sela previdente quanto 
aos demais assuntos porque o passado pode trazer alguma 
coisa que o aborrecerá.

Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos 
químicos e líquidos, de um modo geral. Tratar de assuntos 
relacionados com sua melhoria fi nanceira e pedir favores. 
Felicidade amorosa.

Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de 
sucesso. As infl uências da lua e do sol prometem êxito. Boa 
indicação para a vida sentimental. Viverá uma boa fase as-
tral no próximo período.

Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cui-
dado com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas ativi-
dades rotineiras e benefícios receberá em breve. Infl uência 
benéfi ca para a saúde.

Tudo dependerá de suas próprias ações hoje. Evite atritos 
com pessoas desconhecidas seja qual for o motivo. Dia regu-
lar para o romance e bom para os negócios. Dia proveitoso 
para viagens a negócios.

Faça de tudo para aumentar seu círculo de relações e de 
amigos. Sucesso no trato com pessoas idosas e crianças, 
patrões ou empregados e lucros nos negócios com líquidos, 
também está previsto.

Tudo indica que você alcançará sucesso em tudo que empre-
ender ou imaginar. De continuidade ao que têm que fazer. 
Faça-o com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de 
lado a melancolia.

Esmero e capricho demasiados, poderão resultar em perda 
de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de 
sedução. Faça o que têm a fazer com brevidade. Terá boas 
chances de passear.

Infl uxos benéfi cos para a sua vida em conjunto com as ou-
tras pessoas e no trabalho. Evite a precipitação e os gastos 
supérfl uos. Procure valer-se da posição do sol para promover 
a sua elevação.

Confi e em si, empreendedor e executivo, que conseguirá os 
melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será 
das mais propícias, principalmente no que se refere ao di-
nheiro e a sua saúde.

Barigüi 4: Meu Monstro de EstimaçãoBarigüi 4: Meu Monstro de Estimação - infantil - 14h e 16h25.

O Caçador de Pipas O Caçador de Pipas - drama - sexta e sábado 21h15 e 23h55, domingo a 
quinta 21h15.

Vestida Para CasarVestida Para Casar - comédia romântica - 18h50.

Barigüi 5: Antes de PartirBarigüi 5: Antes de Partir - drama - 13h25, 15h35, 17h55, 20h05 e 22h15. 

Barigüi 6: 10.00 A.C.Barigüi 6: 10.00 A.C. - aventura - sexta e sábado 14h50, 17h10, 19h30, 
21h50 e 0h10, sábado e domingo 12h30, 14h50, 17h10, 19h30 e 21h30, 
segunda a quinta 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50. 

Barigüi 7: EspertalhõesBarigüi 7: Espertalhões - comédia - sexta e sábado 13h15, 15h25, 17h25, 
19h25, 21h20 e 23h30, domingo a quinta 13h15, 15h25, 17h25, 19h25 e 
21h20. 

Barigüi 8: Rambo 4Barigüi 8: Rambo 4 - ação - sexta e sábado 17h50, 20h, 22h e 0h05, domin-
go a quinta 17h50, 20h e 22h.

Sexo com Amor?Sexo com Amor? - comédia - 13h30 e 15h40.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Orfanato Estação 1: O Orfanato - suspense - sexta a quarta 12h45, 15h, 17h15, 
19h35, 21h50 e 0h, quinta 12h45, 15h, 17h15, 19h35 e 0h. 

Estação 2: Alvin e os Esquilos Estação 2: Alvin e os Esquilos - animação - 14h05.

Rambo 4Rambo 4 - ação - 12h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05 e 0h05.

Estação 3: Bee Movie Estação 3: Bee Movie - animação - 14h35.

JunoJuno – comédia – 12h30, 16h35, 18h40, 20h50 e 22h52.

Estação 4: EncantadaEstação 4: Encantada - animação - 13h10. 

EspertalhõesEspertalhões - comédia - 15h30, 17h25, 19h35, 21h30 e 23h30.

Estação 5: 10.000 A.C.Estação 5: 10.000 A.C. - drama - 13h, 15h20, 17h40, 20h15 e 22h35.

Estação 6: 10.000 A.C. (dublado)Estação 6: 10.000 A.C. (dublado) - drama - 12h, 14h20, 16h40, 19h, 
21h20 e 23h40.

Estação 7: Jogos de Poder Estação 7: Jogos de Poder - drama - 12h20, 14h30, 16h45, 18h50, 21h e 23h20.

Estação 8: Senhores do CrimeEstação 8: Senhores do Crime - drama - 21h40 e 23h50.

Meu Monstro de EstimaçãoMeu Monstro de Estimação - aventura - 12h, 14h45, 16h50 e 19h15.

Estação 9: Meu Nome Não é JohnnyEstação 9: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 12h30, 15h10, 17h50, 
20h30 e 23h10.

Estação 10: Antes de Partir Estação 10: Antes de Partir - drama - 12h, 14h10, 16h20, 18h30, 20h40 
e 22h50. 

LONDRINA LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Rambo 4Cine Catuaí 1: Rambo 4 - ação - sábado, domingo e quarta 15h e 19h15, 
sexta, segunda, terça e quinta 17h.

Senhores do CrimeSenhores do Crime - suspense - sábado, domingo e quarta 17h e 21h30, 
segunda, terça e quinta 19h e 21h.

Cine Catuaí 2: EspertalhõesCine Catuaí 2: Espertalhões - comédia - sábado, domingo e quarta 15h45 e 
19h45, segunda, terça e quinta 19h, sexta 19h45.

Jogos de PoderJogos de Poder - suspense – sexta, sábado, domingo e quarta 17h30 e 
21h30, segunda, terça e quinta 16h45 e 20h45. 

Cine Catuaí 3: JunoCine Catuaí 3: Juno - comédia - sábado, domingo e quarta 15h, 16h45, 19h15 
e 21h, segunda, terça e quinta 16h30 e 20h30, sexta 16h45, 19h15 e 21h.

Cine Catuaí 4: Rambo 4 (legendado) Cine Catuaí 4: Rambo 4 (legendado) - ação - sexta, sábado, domingo e quar-
ta 16h, 18h, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 5: Antes de PartirCine Catuaí 5: Antes de Partir - drama - sexta 17h30, 20h e 22h, sábado, do-
mingo e quarta 15h30, 17h30, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h e 20h.

Cine Catuaí 6: 10.000 A. C. Cine Catuaí 6: 10.000 A. C. - aventura – sexta 16h45, 19h15 e 21h15, sába-
do, domingo e quarta 14h30, 16h45, 19h e 21h15, segunda, terça e quinta 
16h, 18h30 e 20h45.

Cine Catuaí 7: 10.000 A. C. (legendado)Cine Catuaí 7: 10.000 A. C. (legendado) - aventura – sexta 17h45, 19h45 e 
22h, sábado, domingo e quarta 15h, 17h15, 19h45 e 22h, segunda, terça e 
quinta 16h30, 19h e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido e O Livro dos SegredosSala 1: A Lenda do Tesouro Perdido e O Livro dos Segredos - aventura – se-
gunda a sexta 19h40 e 22h10, sábado e domingo 17h, 19h40 e 22h10.

Sala 2: Onde os Fracos Não Têm Vez Sala 2: Onde os Fracos Não Têm Vez - triller - diariamente 20h e 22h20.

O Som do CoraçãoO Som do Coração - drama - diariamente 17h45.

Sala 3: Vestida para Casar Sala 3: Vestida para Casar - comédia romântica - segunda a sexta 19h30 e 
21h50, sábado e domingo 17h15, 19h30 e 21h50.

Sala 4: Sangue NegroSala 4: Sangue Negro - drama - diariamente 19h e 22h.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: Meu Nome Não é JohnnySala 1: Meu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 21h20.

Meu Monstro de EstimaçãoMeu Monstro de Estimação - aventura - diariamente 16h e 18h30.

Sala 2: Desejo e ReparaçãoSala 2: Desejo e Reparação - drama - diariamente 16h15, 18h45 e 21h30.

Alvin e os EsquilosAlvin e os Esquilos - comédia - sábado e domingo 14h30.

Sala 3: 10.000 A.C.Sala 3: 10.000 A.C. - aventura - segunda a sexta 17h, 19h20 e 21h40, sába-
do e domingo 14h50, 17h, 19h20 e 21h40.

Sala 4: O Caçador de PipasSala 4: O Caçador de Pipas - drama - diariamente 16h10, 19h10 e 21h45.

TOLEDOTOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Os PorralokinhasSala 1: Os Porralokinhas - aventura - sábado, domingo e quarta 16h30.

Meu Nome Não é JohnnyMeu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 19h30.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet - musical - sábado a 
quinta 21h30.

Sala 2: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - diariamente 20h30, sába-
do, domingo e quarta 16h e 20h30.

MalhaçãoMalhação Duas CarasDuas Caras

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 17h3020/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03

GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

Segunda - Eneida e Professora Forte se deparam com Mariano. As duas o confundem 
com Adriano. Daisy recebe telefonemas ameaçando processá-la pela fábrica de Joa-
quim. Débora conta a Yasmin que Félix contratou outro empresário para a Faniquito. 
Angelina relembra o dia do acidente e acusa Débora de ter se recusado a ajudá-la. 

Terça - Angelina diz a todos que Débora foi responsável por seu acidente. Daisy é sur-
preendida por uma passeata das vítimas da fábrica de Joaquim. Andréas e Fernandi-
nho contabilizam o dinheiro arrecadado com a festa. Pedro desconfi a de que Gustavo 
tenha algum outro motivo para estar com Débora.

Quarta - Béatrice se irrita com os telefonemas de Viviane para Félix. Félix propõe a 
Mariano que dê uma volta com Viviane para que Béatrice os fl agre juntos. Gustavo 
convence o gerente do shopping a deixá-lo se apresentar na praça. Daisy se surpreen-
de ao saber que Angelina e Débora têm o mesmo tipo sangüíneo. 

Quinta - Béatrice recebe fl ores em nome de Adriano. Mariano beija Montanhas. Adria-
no nega ter enviado fl ores para Béatrice. Mariano diz a Félix que foi ele quem mandou 
as fl ores para Béatrice. Félix decide levar seu plano com Mariano adiante. Gustavo 
teme não conseguir namorar Débora por muito tempo. 

Sexta - Montanhas beija Adriano. Mariano pede desculpas a Montanhas por ter se pas-
sado por Adriano. Gustavo revela a Pedro que foi obrigado a namorar Débora para sal-
var Angelina. Pedro diz a Gustavo que tentará conquistar Débora até que ela desista de 
namorá-lo. Daisy entra em contato com Diva e descobre quem é o pai de Angelina.

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Tati diz que irá proteger Marcelo com o pensamento. Eric e Fernando fi cam 
hipnotizados com a sereia. Simone e Paola fi cam surpresas ao saber que Helga tem 
medo de ser morta por Eric. Ernesto descobre que Marlene sumiu após marcar uma 
entrevista com Taveira. Metamorfo pergunta se Meduso matou Silvana.

Terça - Tati diz odiar vampiros e avisa ser capaz de destruir Júlia. Júlia manda Eugênio 
olhar as mutantes criadas por ela. Ísis cuida de Demétrio e ele ouve alguém se aproxi-
mar. Ísis fi ca invisível e Demétrio parado. Beto e os policiais se aproximam de Demé-
trio e ele diz que foi atacado. Beto diz que irá cuidar do mutante e Ísis aparece.

Quarta - Júlia aponta a pistola de raios para Guiga. Marisa será responsável pela can-
tina. Taveira e Dino mordem Marlene. Dra Júlia diz que pode deixar todos em paz se 
levar Clara ou Eugênio. Guiga pergunta por Leonor. Júlia dispara a pistola de raios. Um 
vaso atinge Júlia, que solta Clarinha, mas aponta a arma para todos.

Quinta - Janete tem uma visão de Velociraptor com o corpo de Marcelo. Beto, Demé-
trio e Ísis se escondem e Velociraptor se aproxima deles. Eric tira a mordaça de Iara e 
ela implora para que ele não a faça mal. Fernando e Juanita vêem Eric e Iara indo em 
direção ao barco e vão atrás deles. Leão parte para cima de Noé. 

Sexta - Júlia coloca voltagem máxima e o coração de Marcelo volta a bater. Tati conta 
que consegue controlar seus poderes e faz Eugênio levitar. Rodrigo entra correndo na 
mansão, perseguido por Danilo. Rodrigo tenta hipnotizar Danilo. Aristóteles e Irma 
chegam assustados e vêem os dois. Aristóteles consegue apartar a briga.

Sábado - Pepe chama Helga para cantar. Eric, Fernando e Juanita entram no circo. Eric 
ouve Helga e fi ca fascinado ao escutá-la. Júlia e Capeletti encontram Vavá e Cris desmaia-
dos. Pachola grita desesperado e Júlia decide colocar Vavá e Cris dentro da cela dele.

Segunda - Diego se declara para Leonor. Rebeca não aprova casamento de Tomás e 
Nadira. Otávio leva uma mulher para o loft de Christian e dá de cara com Ângela. Eric 
aparece em frente à pensão quando Sofi a estava prestes a ser assaltada e leva um 
tiro de raspão no ombro. Ângela diz para Christian que não tem amantes. 

Terça - Lúcio fi ca transtornado com bilhete anônimo. Leonor planeja viajar com 
Rafael para encontra Miguel. Eric vai para a Fundação com uma tipóia no braço. 
Ângela diz que não tinha amante e que fez uma cirurgia. Lúcio mostra bilhete anô-
nimo para J.J. Ângela conta que tem câncer de mama. Bernstein ameaça arruinar 
festa de 15 anos da FVM.

Quarta - J.J. pergunta se Estéfano sabe do envolvimento de Lúcio com acidente de 
Lígia. Bernstein convida Richard Nichols, representante da Academia Internacional de 
Artes Cênicas e Dança, para assistir as apresentações sem que Leonor saiba. Estéfa-
no conta tudo o que sabe sobre Lúcio para sua advogada. J.J. aconselha Lúcio a não 
ser arrogante para não perder aliados. 

Quinta - Rafael pede para Sofi a procurar um vestido vermelho no guarda roupas da 
Fundação. Ele pede para que ela o vista e volte para vê-lo, pois quer fazer surpresa 
para Leonor. Rafael e Sofi a dançam tango para os convidados da festa, Leonor fi ca 
impressionada. Lúcio recebe ligação de chantagista.

Sexta - Richard é duro com Leonor, que diz que irá apurar o caso e desvendar o que 
houve com os diplomas falsifi cados de Sofi a. Suzy encontra Marta bêbada no vestiá-
rio feminino e tentam encontrar um jeito de tirá-la do vestiário sem que ninguém veja. 
Leonor conta para Rafael que Sofi a tem diplomas falsos. Rafael liga para Sofi a, mas 
Eric atende e não passa a ligação para ela.

Sábado - Não há exibição.

Segunda - João Antonio decide fi car em Passaperto e pede um emprego a Pedrão 
na selaria. Miguel desconfi a que Henrique tenha forjado o telegrama de seu amigo 
Dagoberto. Miguel pede novamente ajuda a Dagoberto para encontrar Álvaro. Lídio 
promete ajudar Miguel e Laura com o telegrama para Dagoberto. 

Terça - Noronha explica a Henrique que ele precisará de testemunhas que deponham 
em seu favor. Ciro e Diogo aceitam testemunhar contra Laura em troca da isenção 
de impostos. Raquel se recusa a testemunhar a favor de Henrique. Ana sugere que 
Inácio e Escobar conversem com Lázaro antes da audiência. 

Quarta - Florinda explica a Viriato e Magnólia que não gostou da vida no convento. 
Viriato começa a espalhar os cartazes de sua campanha pelo comércio de Passaper-
to. Guará alerta Belinda que Galileu foi à casa de Raquel aplicar uma injeção. Chico 
deseja sorte a Laura. Miguel fi ca furioso com as provocações de Henrique. 

Quinta - Laura explica ao juiz que seu casamento com Henrique nunca foi consumado. 
Padre Inácio defende Laura. Viriato fi ca preocupado com a construção da ferrovia 
exatamente no local em que mora André. O juiz autoriza Cândida a ser testemunha 
de Henrique. Viriato revela a Eulália sobre seu fi lho, André. 

Sexta - Viriato revela a Eulália que foi apaixonado por outra mulher e que André é 
fruto deste relacionamento. O juiz dá uma hora para que Lázaro traga Ana ao tribunal. 
Diogo dá a entender que Laura forçou Henrique a se casar. Miguel avisa Ana sobre o 
testemunho. Ana decide ir a cavalo para cortar caminho. 

Sábado - Ana testemunha a favor de Laura. André diz a Argemiro que é fi lho de Viriato. 
Ana acusa Henrique. Florinda vai a concurso de revista para ser artista de cinema. Edith 
conta a Galileu que Argemiro sabe sobre André. O juiz diz que Laura fi ca com Henrique. 

Segunda - Antunes conta a Norma que tem o projeto original de Guilherme, e ela pro-
mete dar o recado. Norma confessa para Suzy que alterou o projeto de Guilherme. An-
tunes reluta em entregar o projeto para Norma. Guilherme diz a Raul que foi à casa do 
professor e não o encontrou, como tinham combinado. Norma chantageia Antunes.

Terça - Norma entrega um CD com o projeto errado e manda Antunes entregá-lo a 
Guilherme. Antunes garante a Guilherme que está com o projeto original. Norma diz 
a Renato que, no dia seguinte, Antunes deve confi rmar o erro de Guilherme. Norma 
rasga o projeto original do Carcará. Guilherme chega com Antunes à sala de Milton.

Quarta - Antunes diz a Milton que Guilherme errou os cálculos. O presidente da Singu-
lar Helicópteros diz que vai revelar o culpado à imprensa. Guilherme diz a Raul que é o 
responsável pelo acidente. Joana não acredita quando Renato diz que Guilherme pro-
jetou o Carcará. Ela se levanta para sair do restaurante e dá de cara com Guilherme.

Quinta - Joana se revolta quando Guilherme confi rma e diz que ele devia ter lhe conta-
do antes. O genealogista revela que Olavo tem somente um parente vivo. Raul sugere 
que Norma convide Suzy para um programa, mas a engenheira garante que ele e sua 
amiga não combinam. Norma vai à casa de Guilherme dar seu apoio a ele.

Sexta - Milton fi ca satisfeito ao ver a manchete que acusa Guilherme. Guilherme acha 
uma escritura e algumas chaves numa caixa de Sonia. Meu Bem diz que a tia de Klaus 
e Dominique deixou recado na secretária eletrônica. O advogado diz que Sonia é pro-
prietária de um grande imóvel. Guilherme se espanta ao ver ao imóvel de Sônia.

Sábado - Felipe, que toma conta da clínica, mostra documentos a Guilherme, que des-
cobre que Sonia colocou todo seu dinheiro no empreendimento. Guilherme diz a Raul 
que venderá o apartamento para colocar a clínica para funcionar. Guilherme pede a 
Joana que administre a clínica de Sonia com ele.

Segunda - Socorro se assusta com os planos de Dorgival para Alzira e Juvenal. Débora 
diz a João Batista que se apaixonou por Antônio. Juvenal pede que Geraldo fale com 
políticos. Edivânia segue os entregadores de um colchão. Dália, Bernardinho e Heral-
do comemoram a chegada do colchão. Juvenal decide se candidatar a vereador.

Terça - Célia se queixa de Branca para Macieira. Professores reagem ao saber que Bran-
ca gastou muito para Macieira. Barreto se espanta quando Barretinho diz que pediu 
Sabrina em casamento. Ferraço e Sílvia reclamam dos convidados. Renato diz que o pai 
devia mandar Sílvia embora. Sílvia briga com Renato e Maria Paula se irrita. 

Quarta - Heloísa diz que Branca avisou que Célia não manda mais em nada. Ezequiel 
decide avisar Bernardinho sobre Edivânia. Evilásio diz que sua candidatura está con-
fi rmada. Uma pedra quebra a vidraça da casa de Dália. Bernardinho, Heraldo e Dália 
enfrentam a multidão. Edivânia agride Dália, que se esconde dentro de casa. 

Quinta - Edivânia diz que defende bons costumes. Dália sente dores. Guigui pede a 
Juvenal um emprego a Ronildo. Renato diz a Ferraço para fi car com Maria Paula. 
Bernardinho e Heraldo encontram Dália. Nasce a fi lha de Dália. 

Sexta - Juvenal manda Gavião dizer à população que todos devem ir ao restaurante. 
Maria Paula e Narciso; Evilásio e Júlia; Zé e Amélia; Geraldo e um grande astro jantam 
no Castelo de São Jorge. Juvenal diz que Alzira é sua mulher. 

Sábado - Bárbara abraça Heraldo e diz que está muito feliz com a neta. Misael sugere que 
Júlia coloque o fi lho na creche da ONG. Célia diz que Branca terá que devolver o que gas-
tou. Juvenal dará chance a Ronildo. Maria Paula convida Juvenal para a festa de Renato.
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ParêntesesParênteses

Voltando aos cineclubes... Voltando aos cineclubes... 

Silenzio dos formaisSilenzio dos formais

Mudando de assuntoMudando de assunto

Houaiss e KubrickHouaiss e Kubrick

película de retalhos

(
(

(

A Paixão segundo ArcandReduto de
bom cinema

O vivido e o expresso no fazer 
dramático

por 
Vander Colombo*

por Anderson
Antikievicz Costa 

por Laysmara
Carneiro Edoardo*

Não sou muito religioso, mas tem algo na fi gura de Jesus 
que me atrai, talvez seja a mensagem, que não tinha nada a 
ver com o que muita gente usa para defender valores e mo-
rais políticos como família e propriedade, sendo que talvez 
ainda uma releitura moderna dessa fi gura trouxesse luz ao 
assunto. Foi o que Arcand tratou de fazer.

O diretor Denys Arcand virou uma fi gura pop fora do Ca-
nadá de uma hora para outra, quando ganhou o Oscar de 
Melhor Filme Estrangeiro com As Invasões Bárbaras. Justiça 
seja feita, o fi lme é a perfeição do drama anti-pieguice e uma 
obra de coração imenso. Mas Arcand já era conhecido no un-
derground por obras como Amor e Restos Humanos, Gina, O 
Declínio do Império Americano (que graças ao Invasões Bár-
baras, ganhou relançamento) e, na opinião de muitos, pela 
sua obra-prima Jesus de Montreal. 

Arcand também fi cou famoso pelos temas controversos 
tratados com extrema maestria e naturalidade em seus fi l-
mes, seja apresentando a heroína como analgésico para o 
câncer em Invasões Bárbaras, seja mergulhando na vida se-
xual da intelectualidade ocidental em O Declínio...

Aliás, conta-se que foi durante a pré-produção de O De-
clínio do Império Americano que a idéia de Jesus de Montreal 
nasceu. Arcand fazia teste de elenco e descobriu que um dos 
atores assumia durante o dia o trabalho em comerciais tele-
visivos e à noite ensaiava uma peça sobre a Paixão de Cristo. 
Essa contradição entre valores versus comercialismo gerou 
as primeiras idéias para o fi lme.

O enredo de Jesus de Montreal conta a história de Daniel 
Coulombe, diretor renomado do teatro marginal canadense 
que é convidado por um amigo sacerdote a re-montar a Pai-
xão de Cristo, antiga peça da catedral há décadas parada. 
Daniel aceita; porém, ao invés de se basear nos evangelhos 
como verdade suprema, busca nas descobertas científi cas 
arqueológicas o contexto para encenar sua obra. O resultado 
é um total sucesso de público e crítica, levantando, contudo, 
contra si, toda a ira da Igreja. Conforme lutam para continuar 
exibindo a obra, Daniel e o elenco formado por atores desem-
pregados mesclam-se cada vez mais à história de Jesus.

Apresentar Jesus como fi lho bastardo de um soldado ro-
mano com Maria já seria motivo bastante para os religiosos 
fanáticos de plantão organizarem aqueles piquetes chatos 
nas portas dos cinemas. Porém, Arcand deixou uma armadi-
lha perceptível no fi lme que faria qualquer detrator religioso 
da saga de Daniel em peso igual aos daqueles que na Bíblia 
gritavam: “Crucifi ca-o!”. Ao recontar a história cristã, Arcand 
coloca a fúria da Igreja Católica montrealense como sinôni-

Os cineclubes são, hoje, a esperança em faísca àqueles 
que buscam um cinema intelectualmente estimulante em Cas-
cavel. Entendo da seguinte maneira. O município cresceu mui-
to rápido; com pouco mais de 56 anos, tem a pretensão de ser 
metrópole. O problema é que cresceu, em parte, desordenada-
mente e acabou, nesse processo, subjugando a própria cultura 
ao canto da sala sob lâmpadas quebradas... a vê quem quer.

Não é o fi m do mundo. Cascavel não é uma Londrina ou 
uma Curitiba ou mesmo uma Foz do Iguaçu culturalmente 
falando – até por que somos mais jovens -, mas temos pro-
dução muito boa nos nossos redutos. Sou otimista. Creio que 
é apenas uma questão de tempo para que nos organizemos. 
Estamos prestes a receber o quase utópico Teatro Municipal. 
É um passo fundamental que pode mudar de vez a projeção 
da nossa cultura, que já foi muito maior, principalmente na 
área de cinema... diga-se que carregamos o título de Pólo Ci-
nematográfi co pelo que já foi feito. E isso TEM de mudar.

Temos dois. O CineClube Araguaia tem uma proposta 
interessante, com fi lmes voltados a discussões históricas e, 
principalmente, sociais e políticas, porém, com sessões ‘de-
vezemquandárias’. Já o jovem Sesc CineClube Silenzio é mais 
atuante. Fundado há cerca de um ano, se não me engano, 
mantém regularmente sessões aos sábados, a partir das 19h, 
no Sesc. A idéia é muito interessante: exibição de fi lmes ra-
ros, que nunca foram lançados no Brasil, de difícil acesso ou 
que fi caram restritos ao circuito alternativo de exibição dos 
grandes centros. Mais interessante se torna com as discus-
sões após os fi lmes com profi ssionais da sociologia, da fi lo-
sofi a, do cinema, das ciências sociais... O público já é cativo 
e conhecido. Algumas surpresas também nos esperam, como 
na sessão em que foi exibida a versão de Milos Forman de seu 
Amadeus. No intervalo de dez minutos entre as três horas de 
duração do fi lme, os cinéfi los, ao deixarem a sala de exibição, 
se depararam com um violinista tocando excertos da obra de 
Mozart sob um pequeno palco iluminado por uma única lâm-
pada sobre sua cabeça. O momento foi nostálgico. Brilhante-
mente simples, reverberando o slogan da HP.

O que me estranha no Silenzio é a formalidade. O público 
meio que desconfi ado, envergonhado, talvez... hesita em desa-
justar a postura ou soltar-se sobre a cadeira, indiscutivelmente in-
cômoda com o passar dos minutos... CineClube não é um evento, 
não deve ser uma obrigação, um compromisso... é um encontro 
entre amigos apaixonados por cinema num fi m de semana... A 
idéia é soltar-se, empurrar as cadeiras para o lado, levar travessei-
ros e cobertores, se esparramar pelo chão como se fosse a sala 
de casa, com pipoca e refrigerante e simplesmente curtir.

Os animes começaram ainda na década de 1950 e logo 
fi caram famosos em toda Ásia, Europa, Estados Unidos e 
a América do Sul. Foi, sem dúvida, o Brasil quem mais re-
cebeu títulos de animes. “A palavra anime tem signifi cados 
diferentes para os japoneses e para os ocidentais. Para os 
japoneses, é todo desenho animado, seja ele estrangeiro ou 
nacional. Para os ocidentais, é todo a animação que venha 
do Japão” (wiki). Ao primeiro contato, é evidente a diferen-
ça estilística com os traços peculiares, a direção de arte ágil, 
bem como a singular movimentação da trama e dos persona-
gens. Descobre-se ainda a variedade de assuntos abordados: 
fi cção científi ca, terror, romance... e também a gama de ter-
mos japoneses que defi nem gêneros tanto do anime quan-
to do mangá, dentre os quais o shoujo, voltados ao público 
feminino jovem; o shounen, destinado ao público masculino 
jovem; o kodomo, a crianças; o hentai, que para os japoneses 
quer dizer anormal ou pervertido, são animes pornográfi cos, 
embora no Japão sejam chamados de porunu.

O Sesc, por meio do projeto CineSesc Cascavel, no qual 
estão inseridos o Sesc Silenzio e o Cinema Vai à Escola, ofe-
rece as quartas-feiras, a partir das 20 horas, o Cine Anime, 
que tem por objetivo difundir e abrir a discussão sobre a ani-
mação japonesa de curta e longa metragem. A idéia do Cine-
Sesc Cascavel é resgatar e possibilitar à classe comerciária 
e clientes do Sesc o contato com a arte contemporânea, por 
meio da projeção de fi lmes que se encontram fora do circuito 
comercial cinematográfi co, relacionando técnicas, culturas, 
valores e temáticas postas em discussão após cada sessão, 
em forma de debate aberto e democrático. 

“Profi ssional ou amador que exerce uma atividade criativa e 
técnica no cinema. Diretor de Cinema. Profi ssional que colabora 
tecnicamente na realização de um fi lme”. A defi nição de Cineas-
ta encontrada nas páginas do dicionário Houaiss é, pelo que sei, 
o mais próximo que há entre o próprio Antonio Houaiss e o diretor 
de cinema nova-iorquino Stanley Kubrick. Houaiss foi um “traba-
lhador estrênuo e devorador de cultura”, diplomata de carreira, 
ministro de estado da Cultura e presidente da Academia Brasilei-
ra de Letras. Sua vida profi ssional começou aos 16, quando con-
vidado a lecionar Língua Portuguesa. Possui uma bibliografi a não 
muito extensa, mas cada uma de suas obras possui uma escrita 
e uma crítica singular. São de uma riqueza e importância cavalar, 
como Sugestões para uma política da língua, de 1960. 

Assim como Houaiss, Kubrick começou cedo, aos 17. Em 49 
anos de carreira, realizou dois curtas e apenas 13 longas. Filmes 
lacerantes e agressivos como Laranja Mecânica; deliciosamente 
satíricos e cínicos como Dr. Fantástico; intrigantes, góticos e sen-
suais como De Olhos Bem Fechados e Lolita; todos regados por 
seu perfeccionismo obsessivo. Fica aqui a homenagem a Hou-
aiss e Kubrick, que faleceram no dia 7 de março de 1999.

mo da fúria dos judeus ao ouvir Jesus defender prostitutas e 
samaritanos em nome de Deus e isso tudo na qualidade de 
ser fi lho do cara. As declarações de Jesus segundo a Bíblia 
foram consideradas heresias na época, da mesma forma que 
as do fi lme hoje o são. Por essas e outras coisas o roteiro é 
amarrado tão perfeitamente que vai da concepção à ressur-
reição sem sair do caráter humano, dando tapas de pelica em 
várias gerações. 

Sendo assim, o fi lme ao invés de ser massacrado pelos 
cristãos, acabou sendo adorado e estudado por eles. Conse-
guindo o feito de “agradar a todos”, mesmo quando até as 
máximas dizem que para outros era impossível. Ateus e re-
ligiosos se unem no discurso de Jesus de Montreal por um 
simples fato: não importa a crença ou não no etéreo, mas 
algumas daquelas palavras. Essas são inquestionáveis. 

Muitos fi lmes erraram feio ao retratar Jesus na tela gran-
de (por exemplo a bobagem sanguinária A Paixão de Cristo 
de Mel Gibson que mais parece ter voltado aos tempos dos 
espetáculos do Coliseu), outros foram superfi ciais e nada 
inovadores, como o de Zefi relli e a enxurrada desses que 
passam na TV em datas religiosas, porém apenas dois con-
seguiram ultrapassar a fé cega, inovando e se aprofundando 
justamente no complexo turbilhão shakespeareano de culpa, 
medo, dúvida e diversos outros confl itos. Um deles é O Evan-
gelho Segundo São Mateus de Pasolini e o outro é o próprio 
fi lme de Denys Arcand, que apesar de se passar nos dias de 
hoje consegue algo que nem o evangelho como foi escrito 
conseguiu ser: elucidatório. Alguém pode até perguntar: “E 
o A Última Tentação de Cristo de Scorsese?” Mas convenha-
mos que, assim como Je Vous Salue Marie de Godard, é mais 
controvérsia do que cinema. 

Assim, Daniel e seus apóstolos partem na cruzada que 
poderia ser a de libertar a arte da dramaturgia (que tem por 
templo o próprio teatro) da mediocridade comercial. Dessa 
forma, o polêmico Arcand, reconta o único testamento fora da 
Bíblia que tem sido estudado por religiosos, o que, diga-se de 
passagem, é uma conquista digna de lembrança, até para lem-
brarmos qual era mesmo a mensagem, antes de ser deturpada 
por televangelistas, fanáticos, moralistas, pastores e clérigos 
carreiristas, que muitos de nós gostaríamos de ver sob a chiba-
ta na famosa cena da expulsão dos vendilhões do templo.

O fi lme Jesus de Montreal será exibido no SESC Cineclu-
be Silenzio, no dia 15/03 às 19h 30 no SESC Cascavel, com 
entrada franca.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

* Socióloga

Um debate interdisciplinar sobre a irrealização do ator

parte 1
“... Esses nossos atores, 
Como eu já lhe disse, são todos espíritos 
E pairam no ar, eternamente:
....................................................................
............................
Somos feitos da substância
De que se fazem os sonhos”. 

(William Shakespeare)

Em tempos em que a expressão ‘sociedade do espetá-
culo’ é utilizada em quantos sentidos forem possíveis, um du-
alismo ainda perdura por maior que seja o esforço das abor-
dagens ‘humanas’ e ‘humanísticas’ dentro das ciências: a 
relação entre as realidades ‘primitiva’ e ‘civilizada’; e isto seja 
na exaltação da primeira ou da última. Desta forma, nada 
mais justo que as relacionar de modo equilibrado, e porque 
não sob a égide das expressões e das vivências nas possíveis 
concepções de espetáculo daquelas.

Para tal exercício, proponho a relação de dois raciocínios 
semelhantes que realizam tal ‘comparação’; um no âmbito 
da Antropologia e o outro na Filosofi a, considerando que – 
sob uma visão estruturalista – as expressões religiosas ‘pri-
mitivas’ podem e devem ser equiparadas às construções de 
sentido ‘civilizadas’, religiosas ou não, para que ambas pos-
sam ser compreendidas em suas totalidades. Assim, Claude 
Lévi-Strauss, na Antropologia, e Maurice Merleau-Ponty, na 
Filosofi a, são aqui elencados, pois detectam uma relação 
estreita entre, o que chamam de, consciências simbólicas, 
relacionando expressões díspares em um funcionamento 
semelhante, consciente e inconsciente, em que no primeiro 
caso há o relacionamento entre um ritual xamânico e a psica-
nálise; enquanto que no segundo há a equiparação entre as 
expressões religiosa e dramática.

Para uma introdução ao tema, é preciso situar o leitor 
nos termos utilizados pelos autores em suas discussões. Des-
te modo, Lévi-Strauss, utilizando-se do conceito de efi cácia 
simbólica, relaciona a atuação de um xamã na realização de 
um parto difi cultado com a atividade desenvolvida pelo psica-
nalista na ‘cura’ de seus pacientes. Ou seja, o autor apresenta 
a narrativa de convencimento utilizada por ambos como ele-
mento fundamental, de modo que no primeiro há o apelo ao 

aspecto mítico, em que o xamã opera por forças espirituais 
para que a parturiente dê a luz, e, no segundo, o mecanismo 
retórico, utilizado pelo psicanalista para que o paciente en-
contre na própria fala o segredo de suas complicações. De 
tal modo, Lévi-Strauss acredita que o xamã e o psicanalista 
oferecem uma linguagem na qual há a expressão de estados 
não-formulados, que a partir da expressão verbal tornam-se 
ordenados, embora ainda indizíveis em termos de explicação 
racionalizada do ato no próprio ato. Do outro lado, Merleau-
Ponty, realizando também uma ponte entre fazeres ‘primiti-
vos’ e ‘civilizados’, trabalha sobre o que chama de expressão 
do imaginário a partir do vivido e do expresso por meio do 
gesto. Para ele, tanto a consciência mítica quanto a imaginá-
ria – ou dramática –, irão desempenhar-se sobre uma relação 
de sentido decorrente do gesto. 

É a partir dessa introdução que se faz possível discutir 
de que modo a expressão dramática pode ser compreendida 
nos termos comparativos propostos. Para os dois autores, a 
tomada dos pontos fundamentais destas atividades enquan-
to estudo da expressão como manifestação de estruturas e 
símbolos que são decodifi cados deve ser realizada a partir da 
consciência da interação e integração dos indivíduos com o 
evento vivido, sabendo-se que existe uma exigência de deco-
difi cação e envolvimento de todos no reconhecimento social 
de gestos e expressões, linguagens e símbolos de forma cons-
ciente na participação e inconsciente na ‘abreação’ ou interio-
rização de tal evento. Para Lévi-Strauss, trata-se do evento psi-
canalítico de desenlace quando “os confl itos e as resistências 
se dissolvem”, de forma que a percepção do efeito presente, 
manifesta-se profundamente na expressão mítica como força 
real e na expressão dramática como fi guração psicológica; ou 
seja, quando em ambos os casos há aquilo que é expresso 
por alguém e vivido por este mesmo indivíduo e também 
pelos demais que participam de tal atividade.

Já segundo Merleau-Ponty, na consciência mítica 
há uma relação íntima entre o experimentado e o sig-
nifi cado, visto que estes estão mutuamente ligados 
por aquilo que é vivido e pelo gesto, de forma que 
signifi cante e signifi cado possuem o mesmo corpo 
numa expressão auto-sufi ciente de sentido. Em ou-
tras palavras, o sentido e os sentimentos não são 
mais simplesmente sentidos, eles acabam sendo 
vividos na própria expressão, de modo que o gesto 
passa a ser expressivo por si mesmo fazendo do 
xamã, do psicanalista e do ator o estandarte dessa 
signifi cação e sentido, de modo que seu próprio cor-
po se faz o símbolo e o emblema do que será perce-
bido e interiorizado pelo espectador.
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Como ser um crítico    

parte 1

( )
por(por(Lester Bangs*Lester Bangs*(Lester Bangs*(

tradução livre portradução livre portradução livre por)tradução livre por)Silvio Demétrio**Silvio Demétrio**Silvio Demétrio**Silvio Demétrio**)Silvio Demétrio**) de

RockUltimamente tenho 
notado uma nova onda sobre 
a paisagem americana: é como 
se houvesse uma geração inteira de 
caras, cada uma mais jovem do que o outro, todos res-
pirando e sonhando um único e mesmo desejo: “quero me tornar um 
crítico de rock!”.

Se isto soa condescendente, assumo então que eu era alguém 
exatamente como estes caras, a única diferença era que quando eu 
tinha essa pretensão, o campo de trabalho era relativamente menos 
tumultuado – não custava quase nada para embarcar direto no lance 
e começar o massacre – enquanto que agora, com certeza, está tudo 
tão saturado que a última coisa que alguém poderia considerar como 
trampo de verdade é entrar no meio dessa esbórnia. Em primeiro lu-
gar, não se paga muito e não leva a nenhum lugar em particular, en-
tão não importa o quanto de sucesso você consiga, você terá eventu-

almente de decidir o que fazer com a sua vida de qualquer maneira. 
Em segundo lugar, é basicamente uma zona mesmo, e não uma 

gloriosa algazarra em particular... 

É quase certeza que você não vai querer ficar de 
fora.  (Críticos de rock estão começando a atrair fãs, a 

maioria deles ainda muito jovens, aspirantes a críti-
cos de rock – tipo os do Shakin Street Gazette (*jor-
nal para o qual Bangs escreveu este texto). – de um 

sexo ou de outro). 

Esse lance também não vai torná-lo rico: a 
revista que melhor paga na imprensa especiali-
zada em rock rende uns trinta paus por maté-
ria, e a maioria das outras revistas fi ca muito 
abaixo disto. Portanto, você nunca será ca-
paz de viver só desse trampo.  Ninguém irá 
chegar para você um dia na rua e dizer “ 
Hei, Eu conheço você! Você é o John Lan-
dau! Cara, sua última matéria realmente 
foi um barato!”. Na verdade, um monte 
de pessoas vai odiá-lo e pensar que você 
é um babaca cheio de pompa só porque 
sabe expressar suas opiniões, e vão di-
zer isto assim, na sua cara. 

Mas há o outro lado dessa meleca, 
que é onde estão as compensações. 
Tudo OK quanto a isto se você não se 
deixa levar completamente pela coi-
sa. O primeiro grande lance é que, 
persistindo nesse ramo por tempo o 
sufi ciente, você vai começar a rece-
ber discos de graça pelos correios, e 
se você for realmente empenhado, 
pode acontecer de seu nome passar 
a constar nos mailings promocionais 
das grandes gravadoras de todo o 
país, o que vai lhe render uma grana 
extra além de garantir a possibilidade 
de ouvir tudo você queira e um pouco 

mais, sem falar na força para pagar o 
aluguel quando você começa a vender 

aqueles discos que vão fi cando espalha-
dos pelo seu banheiro para os sebos por 

preços que vão de 5 cents a mais de um 
dólar por exemplar. 

Ainda por cima, no Natal não se preci-
sa mais comprar presentes para ninguém se 
você não quiser: apenas dê de presente para 

sua mãe o novo disco da Bárbara Streisand 
que a Columbia lhe mandou porque Bár-

bara sempre está tentando dizer algo 
mais; para sua irmã vai uma daque-

las três cópias do novo disco da Ca-
role King que ainda estão na caixa 

do correio; para sua irmãzinha 
vai aquele duplo dos Osmon-

ds ao vivo, aquele mesmo 
que nunca foi deslacrado 

porque você é chique de-
mais para ouvir isto... 
e por aí vai, com você 
no fi nal das contas jun-
tando uma grana legal 
o sufi ciente para fi car 
de caco cheio do me-
lhor whiskey durante 
todos os grandes fe-
riados do ano.

Outro arrêgo 
que cedo ou tarde 
vai pintar, se você 
mandar ver nes-
sa parada, é ser 
convidado para 
as festas ofere-
cidas à imprensa 
quando um novo 
boteco é inaugu-
rado na cidade.  
O que ajuda 
muito quando 
se tem de viver 
em lugares 
como Los An-
geles e Nova 

York, por-

que 
r o l a 
muito des-
se tipo de agito 
naquelas bandas. 
Conheço caras que, na 
real, passam quase que 
literalmente meses a fi o 
jantando em diferentes 
festas de imprensa a 
cada noite. (Conheço 
outras pessoas que tri-
lharam carreiras intei-
ras sem prestar atenção 
nessas coisas, mas isto é 
outra estória).

O rango geralmente varia de 
bom a magnífi co, a menos que algum 
bicho-grilo e sua gravadora, tentando agradá-
lo, queiram servir aquele tipo de lavagem orgâ-
nica inapropriada até para as vísceras de uma 
porca; até num caso extremo como esse, ainda 
assim, dá para se contentar em mandar ver no 
goró, que costuma ser abundante e de alto nível. 
Mesmo que você ainda viva em casa, ou então 
não tenha lá muitos problemas para enfrentar, 
você ainda pode encher a cara e de graça, o que 
é sempre um prazer, mesmo que isto lhe obrigue 
de vez em quando a agüentar porcarias como 
John Prine ou Osibisa por apenas alguns copos 
de gin. É claro que você está se prostituindo de 
certa forma, mas é assim mesmo, e o que são 
então coisas como os negócios, as relações sexu-
ais ou sociais senão um processo simbiótico de 
exploração? É sempre a mesma M... não importa 
qual seja o poleiro, então o melhor é desencanar 
e sair curtindo enquanto se pode.

O próximo grande passo depois das festas para 
a imprensa é começar a receber os convites para 
shows, eventos e convenções das gravadoras em 
cidades distantes.  Férias com tudo pago!  As gra-
vadoras vão pagar seu avião, e colocá-lo num hotel 
todo refi nado com serviço de quarto (normalmente), 
vinhos e jantares adoidado durante toda a sua esta-
dia também, tudo isto só porque querem que você 
escreva sobre algum lance que eles queiram domi-
nar. Assim é quando as coisas fi cam um pouco mais 
legais e menos confusas, porque uma vez que você 
tenha publicado material o sufi ciente para o qual eles 
estão dispostos a soltar alguma grana com o intuito 
de obter uma história de alguém da patota deles, você 
pode muito bem então começar a escolher sobre quem 
escrever. Bem, não completamente, mas todo mundo 
acha seu caminho próprio, e o próprio caminho acaba 
encontrando todo mundo. É como se você fosse um fa-
nático por heavy metal, completamente fi ssurado, e al-
guém o chamasse um belo dia para embarcar num vôo 
de Chicago para Nova York só para ver, oh!!, os Stooges, 
talvez. Ou então pelo menos a dupla Jukin’Bone.

O grande barato (e para alguns, o melhor de tudo) 
é que, durante a maior parte dessas etapas, num nível 
crescente de relações com o tempo que fl ui, logo você 
estará brindando com as Estrelas. Nos bastidores dos 
shows, bebendo vinho nos camarins, trocando uma idéia 
com os famosos, os talentosos, os ricos e os bonitos. 
Muitos deles são apenas panacas como qualquer outra 
pessoa, e você provavelmente não vai querer cruzar mui-
to com esses Grandes Caras, uma vez que as gravadoras 
não precisam de publicidade, então por que elas iriam 
forçar a barra mandando você pra cima deles, mas você 
vai se tornar amigo de um monte de Estrelas de Futuro. 
Ou, pelo menos, também conhecido delas.

OK, então essa é a paisagem cor-de-rosa.  Eu a pintei 
de verdade, e, se você quiser, ela é toda sua, porque depois 
de quase cinco anos nessa esbórnia, eu fi nalmente decidi 
arrebentar com tudo e dizer ao mundo inteiro como é que 
é. Eu poderia ganhar uma grana preta com isto se eu qui-
sesse – alguns de nós temos falado há anos sobre começar 
com uma Escola Para Críticos de Rock, mas dane-se, sou 
preguiçoso demais para gastar tempo na criação de uma 
josta dessas, e além disso já está mais que na hora de al-
guém tirar vantagem da Crítica Sobre os Verdadeiros Fatos 
do Rock’n Roll. Escute bem, e decida por si mesmo se você 
quer de verdade se aporrinhar com esse tipo de coisa. Antes 
de tudo deve-se compreender e sempre ter em mente que o 
lance todo está na manha com a palavra, o que não signifi ca 
porra nenhuma além de fazer proezas com ela e, em termos, 
querer infl igir seus gostos sobre outras pessoas. A maioria 
de quem começa a escrever críticas de discos quer na ver-
dade que outras pessoas gostem do mesmo tipo de coisas 
que eles, e não há nada de errado nisto, é um impulso muito 
honesto. Eu fui Testemunha de Jeová quando criança, então 
eu já trago esse tipo de coisa no meu sangue, cabeça feita. 
Mas não se preocupe. Tudo o que você deve fazer é continuar 
arregaçando, que mais cedo ou tarde as pessoas vão começar 
a dizer coisas como “De que maneira você encaixa especial-
mente o som dos Kinks em sua perspectiva estética?”.

(Continua no próximo domingo)
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* Shaking Street Gazette nº15 – 10/10/1974
** Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor 
de jornalismo em instituições da região Oeste do Estado e jornalista 
da Gazeta do Paraná
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