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Terminal Rodoviário Dra. Helenise P. Tolentino
Jan./dez. de 2007: 2.921.593 passageiros
Embarques: 1.012.310 
Desembarques: 972.226
Em trânsito: 937.057
Total de ônibus: 143.718
Agências operadoras: 27
Pontos comerciais: 29
Veículos de táxi: 30

Banheiros públicos: 1

Banheiros privados: 2

Espelhos sete pias oito toalheiros muito papel higiênico cinco cabines 
uma especial dez mictórios azulejos escuros no chão azulejos claros nas 
paredes iluminados por frágeis lâmpadas fluorescentes 15 trabalhado-
res DOIS ROLETEIROS DUAS VIDAS DUAS VISÕES | ALT p. 4
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“O espetáculo da defesa de tese na universidade é um 
dos mais tristes. A universidade, procurando simular respei-
tabilidade e prestígio desmoronados, cria um circo em torno 
de uma relevância puramente fi ctícia. Então, o grupo de sá-
bios é convocado para dar seu parecer e tornar públicas suas 
próprias frustrações e neuroses (...) O ritual vive da nostalgia” 
(FILHO, Ciro Marcondes, 1993).

O jazz de Charlie Parker pulsa dos auto-falantes, acom-
panhante de uma viagem solitária; algumas páginas de Vi-
nicius de Moraes antes de dormir; uma sessão de cinema 
regada a pipoca e chocolate quente; uma noite fria e chu-
vosa sob as cobertas; uma conversa sincera de amigos... 
Prazeres únicos daqueles que se deixam viver, que se dei-
xam levar, pelo menos por um instante, pelo prazer de fa-
zer e ter história para contar. Quem não gosta de uma boa 
história? Temos algumas àqueles quem querem ouvir. 
É nós não estamos gritando.

Engraçado, buscamos respostas complexas 
para perguntas banais. Inventamos mil remédios 
para um jornalismo com gripe. À beira de um 
abismo imaginário? Vendados não consegui-
mos ver que criamos nosso próprio monstro: 
uma linha de produção, uma profi ssão de fór-
mula Google + Bloco de Notas, que principia 
da academia-máquina.

Poucas mãos nos ajudam na construção 
de escadas mais altas e, diga-se, os degraus 
anteriores foram bem menores. Damos de om-

bros aos que acreditam no poder das conjecturas, das estru-
turas e do estabilishment do jornalismo atual... sem sal. Há 
na retomada as novas fronteiras para o jornalismo. “Só depois 
que a tecnologia inventou o telefone, o telégrafo, a televisão, 
todos os meios de comunicação à longa distância, foi que se 
descobriu que o problema de comunicação mais sério era o 
de perto” (Millôr Fernandes). Estamos agora mais próximos 
das pessoas e de suas vidas... e também há as nossas.

É alta madrugada e estas histórias estão sendo dispos-
tas nas próximas páginas com a vontade de quem deseja que 
elas não permaneçam só no papel, mas nas cabeças e nas 
conversas diárias. Oferecemos de bandeja ótima conversa 

numa linguagem peculiar... e há para 
todos os gostos. Que não exista 

o novo... Quem disse que 
há somente dois lados 

numa moeda? Isso 
é para limitados. 

Misture cinema, 
literatura, pen-
samentos, sen-
timentos e 
jornalismo, e 
você terá o 
tempero do 
que tem em 

mãos: jorna-
lismo literário 

até o talo.

Para quem diz que blog é coisa de amador ou de gen-
te que gosta de opinar à revelia, vai uma dica valiosa: leia 
antes de falar. Tem muita gente boa por aí dizendo o que 
pensa em território de blogueiro. É o que acontece no espa-
ço virtual da Folha de São Paulo (www.folha.com.br). Além 
das notícias do jornal impresso – alguns campos são, obvia-
mente, restritos a assinantes da versão impressa –, a Folha 
Online possui um rol de blogs que funcionam como exten-
sões ou complementos de cadernos existentes na Folha a 
que estamos habituados.

Alguns exemplos são o blog de Frederico Vasconcelos, 
repórter especial da Folha desde 1985, que reúne textos 
investigativos e aborda gastos públicos e política nacional; 
o Ilustrada no Cinema e o Ilustrada no Pop, extensões da 
cobertura do caderno Ilustrada da Folha sobre os temas in-
titulados; o Novo em Folha, produzido pela editora de Trei-
namento, Ana Estela de Sousa Pinto, e pelos trainees do 
jornal; ou o blog de teatro Cacilda, coordenado pelo jorna-
lista Nelson de Sá, colunista da Folha. São opções variadas 
para gostos apurados. Vá direto: www1.folha.uol.com.br/
folha/blogs/.

Até agora trouxemos no EmblogadoEmblogado dicas sobre espa-
ços virtuais basicamente de texto. Hoje nossa primeira refe-
rência trata simplesmente de música para ver e de vídeos 
para ouvir. É no Música de Bolso que você encontra o inusi-
tado em vários lugares, já que o projeto audiovisual “quer 
produzir uma apresentação ‘ao vivo’ onde ela provavelmen-
te não aconteceria – ou, se acontecesse, onde não haveria 
uma câmera para registrá-la”. 

Daniel Ribeiro, Marcus Preto, Rafael Gomes, Tati Fu-
jimori, além de Geraldo Ribeiro e Fernando Duca no som, 
são os responsáveis por unir música e cinema de forma es-

pontânea e compilar artistas inespe-
rados: de Fernanda Takai, vocalista 
do pop-cult Pato Fu, até Maria Alice 
Vergueiro, do famigerado hit virtu-
al Tapa na Pantera, interpretan-

do uma canção de Chico 
Buarque. Além disso, 
a proposta foi ex-
pandida em blogs, 
sites de relaciona-
mento, portais de 
exibição de vídeo 
e tudo mais que 
possa ser visível 
e interativo. Eles 
conseguem mesmo 
“simplifi car e dinamizar 
a experiência do vídeo musi-
cal”. Há ainda a newsletter do por-
tal - normalmente toda semana - 
que anuncia o artista da semana. 
Para quem gosta de novas ex-
periências musicais, a pedida é 
www.musicadebolso.com.br.02
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Na escalada
do hipertexto

Em busca de 

sólidos
conhecimentos
culturais

por Equipe
Gazeta ALT

emblogado

ao leitor

(
Muitas...
MUITAS estantes

errata

Imagine um lugar de proporções dantescas, no qual 
em poucos segundos você está diante de milhares de li-
vros usados... mais de 15 milhões deles, sendo que quase 
dois milhões possuem dados complementares para con-
sulta. Imagine ainda que, desses dois milhões, 152 mil 
podem ser adquiridos por apenas R$ 5 cada; que tal 802 
mil títulos por até R$ 12 cada ou 1,4 milhão por até R$ 20 
a unidade; ou ainda 1,6 milhão até R$ 30... Não é o maior 
sebo do mundo, são 786 sebos e livreiros de 155 cidades 
do Brasil em um único lugar. Trata-se da Estante Virtual 
(estantevirtual.com.br).

Pois é, após visitarmos e apresentarmos cada um dos 
três sebos existentes em Cascavel, e antes de voltarmos a 
visitá-los, é importante conhecer esse espaço que, em me-
nos de dois anos de existência, conquista números cavalares 
de usuários diariamente. Até o fi m de 2007, o acervo total 
do portal era de 15 milhões de livros, somando os livros que 
os sebos cadastraram online e os que ainda não foram, mas 
que estão na prateleira dos sebos.

Um dos destaques é a Estante Poesia, com míseros 37,7 
mil títulos. Para se achar entre eles, uma inteligente e fá-
cil opção por autor. Na seção do nosso amigo Drummond, 
dentre os 906 livros disponíveis, está A Senha do Mundo (Ed. 
Record, 3ª Ed. 47p), por apenas R$ 4; A Cor de Cada Um (Ed. 
Record, 39p), por R$ 5... Se estiver um pouco melhor fi nan-
ceiramente, por R$ 350 se consegue As 70 Historinhas (Ed. 
José Olympio, 1ª edição, 1978, 158p), com dedicatória de 
Drummond, assinada e datada para Daniel e D. Diva, Rio de 
Janeiro, 1979. Pelo mesmo preço e também com dedicató-
ria do autor, está As Impurezas do Branco (Ed. José Olympio, 
1ª edição, 1973, 126p) e várias outras obras. O usuário Dan 
deve ter sido amigo do cara, comprado dezenas de edições, 
pedido para autografar e agora se pôs a vendê-las; se não for 
isso, deve estar apertado de grana ou fora do juízo. Enfi m...

A Estante Virtual tem também um blog, muito interessante. Em um dos posts, traz o resultado da pergunta feita pelo blogueiro 
Alexandre Inagaki: “Qual o livro que mais marcou sua infância?”. Inagaki recebeu 127 declarações. “O campeão de audiência entre 
os comentários foi O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; e em segundo fi cou Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro 
de Vasconcelos. Logo atrás vieram o novo clássico Harry Potter, de J.K. Rowling; O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon; e O 
Menino Maluquinho, do Ziraldo. Todos os livros têm no mínimo 100 exemplares disponíveis na Estante Virtual”.

Outros posts muito legais são 
sobre as 30 mais criativas estantes 

de livros e o com a relação dos 
20 livros de fi cção científi ca 

que podem mudar sua vida. 

mundo sebo

por Equipe
Gazeta ALT

“A dica (e a lista) é do blog io9, especializado em fi cção cien-
tífi ca, e traz desde os clássicos pop como Frankenstein e I, 
Robot, até livros bem recentes como Perdido Street Station 
(2002) e autores ligados à Internet, como Cory Doctorow”.

Um dos mais interessantes, entretanto, é sobre o valor 
somado dos 100 livros essenciais apontados pela revista Bra-
vo!. A escritora Carol Bensimon fez uma extensa pesquisa e 
concluiu que para se ter em casa os 100 títulos, o custo seria 
de R$ 5.667,96. A equipe da Estante Virtual fez os cálculos 
com base no acervo do portal e chegou a um valor cinco vezes 
menor. “Se todos os 100 livros fossem comprados na Estante, 
pelo preço da edição mais barata, custariam (excluso o fre-
te) R$ 979,70”. Como pontua a própria equipe, “é uma média 
excepcional de menos de R$ 10 por livro, e muitos deles são 
edições gigantes, como Guerra e Paz (1.500p.), O Livro das Mil 
e Uma Noites (dois volumes), Decameron (800p) e Finnegans 
Wake (1.700p), que encarecem muito a lista (...). Assim como 
há as edições e preços competitivos, a Estante Virtual tam-
bém tem obras raras e mais caras do que os títulos listados 
pela Bravo!. Em alguns casos, o livro pode chegar a R$ 2,5 mil, 
como Dom Quixote ilustrado com obras de Portinari”.

No fi m das contas, o que dizer da Estante Virtual? Para 
todos os bolsos e gostos é a frase mais óbvia, porém a mais 
acertada. Também é o lugar ideal para quem busca rarida-
des... Agora, se você é daqueles que não deixa de lado o pra-
zer de estar realmente entre os livros a revirar títulos e pági-
nas papeando com o livreiro, melhor deixar quieto.

Que não exista
 o novo... Quem

disse que há somente 
dois lados numa

 moeda? Isso é para 
limitados. 

Na edição passada do Gazeta ALT (09/03), a matéria Nos 
olhos de quem vê trouxe um erro em relação ao cargo de Luiz 
Carlos Bazei. Ele é coordenador do projeto dos Restaurantes 
Populares de Toledo.
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Para além
do portão
de embarque

(por
Antonio de Jesus*

03

folhetim

(por 
Julliane Brita

Ela olhou-lhe nos olhos e com um sorriso disse: – Você 
não existe... Não acreditava que cumprisse o prometido... 
Você é lindo!!!

Ele sabia que tudo aquilo era fruto da empolgação, de 
uma fantasia que ela construíra há muito tempo... Uma via-
gem juntos, rumo ao desconhecido... Uma fuga a dois das 
suas vidas sem graça...

Ela estava feliz. Ele, pensativo... Só agora percebera o que 
há muito devia saber, mas que nunca quisera encarar... Ela 
tão linda e tão jovem... Ela o chamara de lindo... Logo ele, que 
nunca chegara nem perto dos padrões apolíneos... Inda mais 
agora, tantos anos passados... Muitos deles perdidos em ter-
mos emocionais... Apesar da idade, ambos tinham algo em 
comum: vidas vazias de amor real, uma rotina igual a tantas 
outras de tantos outros homens e mulheres que buscaram 
amar e encontraram apenas genéricos desse sentimento vital 
sem o qual quase nada tem sentido... Eles estavam ali, ten-
tando mais uma vez... ser felizes.

Preocupava-lhe as expectativas que ela criara... As fanta-
sias de uma mente sedenta de algo que ela disse nunca ter 
tido... Um amor total, uma paixão sem limites que lhe desven-
dasse os segredos da sensação das sensações nos braços de 
um homem que soubesse ser a um só tempo doce e treslou-
cado na forma de amar...

Olhou, e, pela primeira vez, viu em suas mãos os primei-
ros sinais das rugas que lhe denunciavam a idade com mais 
vigor... Arrependera-se de ter seguido a orientação da sua mé-
dica que lhe pedira para emagrecer... Os quilos a menos lhe 
acentuaram os vincos que o tempo criara e que ele não perce-
bera ao espelho... O tônus da sua pele já não era o mesmo... 
Esta mais fl ácida... Sentiu um quase horror de algo que não 
tinha como evitar... Sentiu vontade de fugir... Voltar atrás...

As bagagens tinham ido antes. No alto-falante, a chama-
da para o embarque. Deu-lhe a mão e ela largou, para enlaçá-
lo pela cintura como se ambos fossem dois adolescentes...

De repente, a preocupação cessou. Juntos caminharam 
em direção ao portão de embarque. Em alguns minutos esta-
riam partindo rumo ao desconhecido... Ao Paraíso, talvez...

Ignorara os conselhos dos mais experientes: - 
Cuidado, evita encontro às escuras! Sonda primeiro, 
não se deixe levar pela insensatez da paixão que pode 
cegar-lhe... A tudo ignorara na hora de partir em dire-
ção ao desconhecido destino. Vencera a distância, a 
ansiedade da viagem que, lhe parecia, nunca iria ter-
minar... Se perguntado por alguém teria dito: - Medo? 
Sentia sim, uma pontinha, não poderia negar... Medo 
do imprevisível... Lá dentro de si, uma voz – O cora-
ção? A intuição? - insistia em dizer-lhe: - Não temas! 
Tão doces palavras não podem esconder engodo, pre-
meditada armadilha... Confi ou nos deuses que nunca 
antes lhe haviam faltado. Caminhou fi rme, encarou a 
espera, que lhe dava a dimensão do seu imenso amor 
pela sua virtual amada: ela demorara, qual noiva ca-
prichosa... Contou os minutos, as horas... e continuava 
disposto a esperar. Eis que ela surge: não tão frágil 
como imaginara, tinha contornos de mulher feita, 
bonita como sua mente imaginara... Fingido não foi 
o beijo que ela lhe prometera entregar sem rodeios. 
De repente, sentiu-se num torvelinho, sem controle do 
seu destino. O temor de uma chuva de verão, do che-
gar apressado e depois partir sem deixar ao menos 
uma prova de bem querer, revelou-se chuva constan-
te, daquelas que chegam para molhar bem fundo. E 
ele sentiu o cheiro de terra molhada. Múltiplos odores 
que mal conseguia distinguí-los... Ela comandando a 
cena... Ele perdeu o senso do tempo. Não viu os mi-
nutos nem as horas passarem. O dia fi ndar, a noite 
chegar e um novo dia nascer... Queria ser prestadio, 
tornou-se fruitivo... Queria lhe ofertar fl ores e ela, an-
tes dele, ofertou-lhe róseas rosas de odor inebriante... 
Então, vencido, reduzido a quase um menino/adoles-
cente, deixou-se levar por aquela alma tão sensível e 
tão afi m: se ela lhe trouxera tudo que imaginara para 
encantá-la... o que haveria a temer?

Nem mesmo os deuses e deusas – nem as poções mági-
cas da poderosa alquimista Bellatrix – puderam afastar-lhes 
o ingente sofrimento que se seguiu ao fi ndar o tempo que lhes 
fora concedido. Soada a última badalada, entrecortada pelo 
tic-tac-ar do relógio inclemente, ela lhe envolveu num longo 
abraço e ele, por igual, cingiu-a em seus braços... Cobriu-lhe 
os lábios intumescidos para sufocar-lhe os ais e a dor da des-
pedida... Queria pedir-lhe, mas sabia ser impossível: – Fica 
amada... Queda-te por mais um instante! 

Uma teimosa lágrima rolou-lhe pelo rosto, borrando-lhe a 
maquiagem. Para cada minuto de ternura transbordante, ago-
ra se somavam eternidades de sofrimento. Ela, qual a aurora, 
que deve esvair-se para que o sol possa reinar, respirou fun-
do, aplicou-lhe um último beijo, impedindo-o que lhe rogasse 
para fi car, então se esgueirou para o viver-penumbra de que 
por aqueles tão poucos instantes conseguira esquecer-se...

Sentiu vontade de gritar, uivar qual um lobo solitário, 
tal a dor no seu peito, vendo-a perder-se em meio à mul-
tidão. Ouviu a soturna voz de uma consciência superior: – 
Agüenta tua dor. É o preço que tens que pagar. – Olha 
a compostura!!! As horas também lhe eram fatais! 
Breve teria que partir para as terras distantes de 
onde viera. Pediu que se lhe fechassem a conta e 
a bagagem fi zessem descer. Pediu à recepcionis-
ta um último favor: – Como posso mandar fl ores 
a uma hora dessas? Gitane era esse seu nome, 
prontifi cou-se a cumprir missão tão sublime: Pas-
sou-lhe um envelope e o cartão: – Como quer que 
seja o buquê, senhor? Com as mãos trêmulas de 
emoção, no cartão escreveu e disse-lhe em viva 
voz: – Onze rosas brancas – e uma rosa vermelha 
– para uma dama de alma transparente... Então, 
como chegara, ele partiu: só, no coração uma es-
perança: o próximo encontro. Um lugar de muitas 
quedas e águas tempestuosas. Sua metade pei-
xe, dissera-lhe Bellatrix, os faria habitar um novo 
castelo – mais do que de sonhos – o recomeço de 
uma história inacabada, bem real...

Rumo
ao Paraíso

After days

* Presidente
da Academia
Cascavelense

de Letras

Eu começo aqui uma defesa feita de nuvens. Uma defesa feita de 
paixão. Ora, se não me contassem línguas atentas ao desmedido 
que a “paixão é uma vivência afetiva fantástica e devastadora”, 
eu o diria por mim mesma. Se a “palavra paixão original-
mente designava o modo como a alma ou a psique é 
afetada de fora” e “passivo e paixão vêm do grego 
pathos”, você pode chamar meu tom exacerba-
do de patologia. Eu chamo de hermenêutica 
do amor. E tenho lá minhas razões.

Ter em mãos o livro Budapeste, de 
Chico Buarque, já foi um ato de paixão, 
de fazer soar nos ouvidos as canções do 
autor mesmo no denso silêncio que cer-
cou a leitura. Sou, sem dúvida, uma afi -
cionada pelo Chico músico e letrista. Eu 
esperava muito do romancista.

Permito-me aqui um parênteses desses im-
próprios. Tenho duas fases de pré-leitura. A primeira 
é a doce curiosidade, em que o livro me inspira leitura. E 
só. Não espero deslumbre ou desapontamento, quero litera-
tura. O segundo e mais instigante é o de desesperada ansiedade 
de superação. Se eu já quero muito da obra – por causa do autor, 
de alguma indicação, de uma crítica respeitável, de um contexto 
cativante –, espero que ela ultrapasse minhas expectativas. Já fui 
desiludida, segundo os puristas, em muitos casos; mas a literatura 
tem o poder dominador de sempre saciar meus anseios.

Pois bem, com isso já é de se esperar meu estado de pré-leitura 
diante da obra de Franscisco Buarque de Hollanda, nascido no dia 
19 de junho, no Largo do Machado, Rio de Janeiro. Filho da pianis-
ta amadora Maria Amélia Cesário Alvim e do historiador e soció-
logo Sérgio Buarque de Hollanda. Sobrinho de Aurélio Buarque de 
Hollanda. [Família? Acredito em alguma vitamina combinada a um 
aminoácido essencial]. Dispenso já de cara a apresentação da tra-
jetória musical, das parcerias, das peças de teatro, de alguém que 
queria “cantar como João Gilberto, fazer música como Tom Jobim e 
letra como Vinícius de Moraes”. Atenho-me àquele que, no começo, 
“queria ser Rubem Braga (...). Depois quis ser escritor russo. Depois 
virei escritor francês, fui virando Flaubert, Zola, Proust, acabei sendo 
Céline, eu adorava Louis Ferdinand Destouches (...) eu já estava para 
ser Kafka, quando um colega me disse para deixar de ser besta e 
me mandou ler em português. (...) virei Guimarães Rosa. Depois virei 
músico e parei de ler. Também li muito Graciliano, Vinícius, Bandeira, 
João Cabral, muito João Cabral”. Nego novamente comentários.

Budapeste (Companhia das Letras, 2004) conta a história de um 
ghost writer, um escritor fantasma, que mora no Rio de Janeiro e tra-
balha na ‘agência cultural’ que divide com um sócio em Copacabana. 
José Costa, dessa forma, nunca assina suas obras e, depois de escre-
ver a autobiografi a de um alemão, o confl ito aparentemente natural 
de identidade transforma a monótona vida que leva com a esposa e 
o fi lho. Costa vai parar na Hungria, na ambígua Budapeste, e passa 
a viver o fecundo novo por meio do idioma húngaro, “segundo as 
más línguas, a única língua que o diabo respeita”.

Não é a mera obsessão por essa história que 
me leva a escrever. Disse tudo isso até agora 

Chico Buarque ainda escreveu outros dois romances: Estorvo, 
em 1991, e Benjamim, em 1995. O primeiro de linguagem capricho-
sa e considerada ‘difícil’ por alguns, é um passo para o que viria em 
Budapeste, este de teor lírico mais apurado. Benjamim ainda não co-
nheço, mas será um passo próximo. Budapeste ganhou os prêmios 

Jabuti de melhor livro de 2003 e o Passo Fundo Zaffari e Bourbon 
de Literatura em 2005.

www.espacoacademico.com.br/043/43cmota.htm
www.sitemedico.com.br/sm/materias/index.php?mat=204

revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11116

Enfim, o romanceEnfim, o romance
******

para chegar num ponto-chave. Ao ler sobre o que me interessa, deparei-me 
com as metralhadas do jornalista e escritor Urariano Mota sobre a obra. 

“Na linguagem, em vários trechos o narrador é um Chico Buarque 
piorado, porque a passagem do verso musical, contido, 

sintético, para a prosa não se faz sem trauma”. 
Ora, o que esperar de um romance de Chico 

Buarque? Eu esperava música. Um dos 
exemplos citados por Mota é: “Tinha 

cabelos muito fi nos que a brisa as-
soprava, com o Pão de Açúcar ilumi-
nado ao fundo, cor de abóbora...”. A 
ambigüidade, característica tão fi na 
da linguagem do autor. “Te quero, te 
quero / Dizer que não quero / Teus 
beijos nunca mais” (Anos Dourados); 

“E dou risada do grande amor / Men-
tira” (Samba do grande amor). Não 

importa quantos são os exemplos. Caso 
eu não saiba se a “cor de abóbora” é ca-

racterística do Pão de Açúcar ou dos “cabelos 
muito fi nos”, posso partir do mesmo princípio que já 

conheço de longe. A lisura poética que permeia a obra musi-
cal certamente carrega no colo a literatura. Posso até incorrer em 

falsa analogia, mas minha patologia causa compulsão.

Talvez ainda, eu tenha sido iludida pelo jogo de espelhos da nar-
ração – o duplo literário, os dois Josés, o trabalho duplicado, as duas 
mulheres, os dois fi lhos, Rio de Janeiro e Budapeste, Buda e Peste, 
português e húngaro, e outras tantas simetrias que valseiam na obra 
– e não tenha visto o ruim de o narrador rimar na escrita, “como no 
correr de um samba: ‘(...) pensei em largar tudo e ir embora para 
Hamburgo’. Em outros, a frase vem com um ritmo que poderia ser 
acompanhado numa marcação, batendo com os dedos à mesa”. Não 
vejo o lado ruim disso, porque confi o também na capacidade de as 
palavras carregarem consigo sons. E os sons embalam a leitura de 
forma magnífi ca em Budapeste. Ouso coroá-lo, ainda, com o belíssi-
mo Samba da Benção, de Baden Powell e Vinicius de Moraes: “Fazer 
samba, não é contar piada / Quem faz samba assim, não é de nada 
/ O bom samba é uma forma de oração”.

Alguns consideraram Budapeste a cristalização literária de Chi-
co Buarque, dentre eles José Saramago, Luis Fernando Verissimo e 
Nelson Ascher, outros ressaltaram o fato de o sucesso do autor in-
fl uenciar no poder da obra. O livro conseguiu, afi nal, um dos papéis 

fundamentais da literatura, o de retirar alguns eleitos da letargia mun-
dana do apenas viver por viver. O verbo que uso é para sempre daque-

les que em mim despertam o tom inebriante que possui a paixão.

verbo”

“Será
somente

teu o
meu
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fissionais 
da política” é 

por meio da pró-
pria política, isto é, 

fazendo política.

Não tenho a preten-
são de “ensinar política” 
com estes breves artigos. 
A política é uma prática 
e sabemos que a práti-
ca é aprendida muito 
mais com exemplos 
do que com teoria. 
Meu propósito é pro-
vocar uma refl exão 
sobre a prática a par-
tir das lições dos clás-
sicos do pensamento 
político. Estou conven-
cido de que eles nos 
ajudarão a desmas-
carar os motivos 
que se escon-
dem atrás 
da apro-
priação 
da políti-
ca por al-
guns pro-
fissionais 
especializa-
dos. Com isso, 
penso ser possível 
desfazer a idéia ne-
gativa. Igualmente, 
acredito que os clás-
sicos serão um guia 
seguro para formar-
mos uma consciência 
cidadã, construindo uma 
idéia positiva da política.

Assim, neste espaço 
deverão seguir refl exões 
sobre a realidade política 
atual dialogando com os 
clássicos, a começar por Aristó-
teles. Depois deverão seguir outros, 
como Tomás de Aquino, Marsílio de Pádua, 
Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 
até os dias atuais.

Toda essa reviravolta social repercutiu diretamente no pensamento 
grego, e as transformações sociais e políticas ocorreram ligadas a uma 
outra, à transformação do pensamento mítico em pensamento racional. 
Este último procura estabelecer a ordem do mundo em relações de si-
metria, de equilíbrio, de igualdade entre os diversos elementos que com-
põem o cosmos. Por isso, a instituição da Cidade-Estado é inseparável 
do nascimento de um pensamento racional, pois é ele que faz o papel de 
árbitro imparcial nos debates e permite igualdade de condições entre os 
debatedores. Assim, as rupturas ocorridas naqueles processos de trans-
formação lançaram os fundamentos do regime da Polis e asseguraram, 
pela laicização do pensamento político, o surgimento da Filosofi a. 

O nascimento da Filosofia, para Vernant, está estritamente ligado 
às estruturas mentais e sociais da cidade grega, não ocorrendo na 
forma de uma revelação súbita e desvinculada. A experiência social 
foi responsável pela estruturação do pensamento racional. Assim, os 
filósofos jônios, ou seja, das colônias gregas da parte oriental do Me-
diterrâneo (Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e Pitágoras), 
não viram surgir a Razão, mas construíram uma Razão. A Razão grega 
é diferente da razão experimental da ciência contemporânea (cujo ob-
jetivo é conhecer e dominar a natureza); ela é, em essência, política, 
pois foi justamente no debate público que a reflexão se desenvolveu, 
abandonou o mito e introduziu o número e a geometria na ordem. A 
atuação política, para o grego, é o ápice da atividade humana e a refle-
xão é o privilégio dos homens livres, é o exercício da razão e do direito 
cívico. Contudo, a partir de Parmênides de Eléia (cerca de 500 a.C.), a 
Filosofia começa a constituir um domínio próprio: depois de se indaga-
rem a respeito da ordem, como se formou e como se mantém, os filó-
sofos refletem acerca do Ser e do Saber. Dessa forma, a filosofia teve 
que criar conceitos e linguagem próprios, ou seja, sua própria racio-
nalidade; mas essa lógica não era utilizada para explorar a natureza: 
entre a matemática e a experimentação da natureza pelos modernos 
(não utilizada pelos gregos) não havia a relação grega que havia entre 
a geometria e a política. Ao contrário do mundo social, a natureza era, 
para os gregos, o domínio do aproximado, não do cálculo rigoroso. A 
razão grega, enfim, não visava transformar a natureza e sim agir sobre 
a vida social dos homens, sendo, por isso, “filha da Polis”.
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Política:
as lições
dos clássicos

Vemos 
a palavra “política” 

empregada para descrever situa-
ções completamente opostas. Por vezes, é utilizada para in-
dicar uma atividade própria de certos profi ssionais: os “políti-
cos”. Outras vezes, diz respeito à organização e administração 
de grupos: os “partidos”.

O que há de comum aos dois sentidos? Em ambos a 
política aparece como algo distante da vida das pessoas. É 
uma atividade exercida por indivíduos, os “políticos”, que por 
meio dos partidos se ocupam exclusivamente dela. A política 
é feita “por eles” e não “por nós”. Ela aparece como um po-
der distante e exercido por pessoas diferentes dos cidadãos 
comuns. Por isso, aqueles que a realizam, os “políticos”, são 
vistos como interesseiros, isto é, indivíduos que falam do bem 
comum, mas se preocupam de fato com o bem particular.

Essa imagem da política como um poder do qual somos 
vítimas condescendentes contradiz tudo o que os grandes 
pensadores escreveram sobre o assunto. Por que os homens 
inventaram a política? Certamente, não para preencher essa 
fi nalidade que o senso comum lhe atribuiu.

Em primeiro lugar, a política foi inventada para regular 
os confl itos entre os homens. Somos diferentes e temos inte-
resses e visões de mundo divergentes. A política foi inventada 
para permitir que expressássemos essas diferenças sem cau-

sar a destruição uns dos outros. Em segundo lugar, toda 
sociedade está internamente dividida. Esta divisão 
nasce das diferenças entre os indivíduos. Por isso, 
a política foi inventada para servir de instrumento 
de discussão e deliberação conjuntas daquilo que 
diz respeito a todos visando alcançar consenso em 
torno do bem coletivo.

O que leva a escrever sobre esse tema? A fi nali-
dade dessas contribuições é auxiliar, ainda que mo-
destamente, na formação da consciência política. 
Pretendo mostrar que, por um lado, não há como 
nos livrar da política. Mesmo quando nos isolamos 
e nos recusamos a participar de tudo o que tem 
cunho político, “fazemos política”. Ao deixarmos 
que os “outros” façam a política à sua maneira con-
tribuímos para que continue tal como ela é e, dessa 
maneira, fazemos a política da consolidação do sta-
tus quo. Por outro lado, quero deixar clara a idéia de 
que o único modo de opor-nos às práticas deploráveis 

* Doutor em Filosofi a pela USP (Universidade de São Paulo) e professor dos cursos de 
Graduação e Mestrado em Filosofi a da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná). Membro do GT – Nietzsche (ANPOF) e do Grupo de Estudos Nietzsche 
(USP). Coordenador do Grupo de Pesquisa em Lógica, Epistemologia e Filo-

sofi a da Linguagem da Unioeste. E-mail: wfrezzatti@uol.com.br

* José Luiz Ames é doutor em Filosofi a e professor da Unioeste (Universida-
de Estadual do Oeste do Paraná)/Campus de Toledo. E-mail: profuni2000@
yahoo.com.br

Por que a Filosofi a, especifi camente aquela que nos diz respeito, ou 
seja, aquela produzida pela tradição européia, teve sua origem na Grécia 
do século VI a.C.? Por que não surgiu em outro momento ou em outro 
lugar (como no Egito Antigo ou no Império Romano)? Embora não haja 
uma resposta que seja consensual entre os fi lósofos e historiadores, gos-
taríamos de apresentar, por achá-la interessante e ilustrativa, a resposta 
do fi lósofo francês Jean-Pierre Vernant, nascido em 1914 e considerado 
um dos maiores helenistas ainda vivos. Interessante e ilustrativa porque 
mostra que o pensamento, assim como as outras produções humanas, 
não está desvinculado de seu momento histórico. Ainda, devemos alertar 
para o seguinte fato: embora a Filosofi a hoje seja descendente daquela 
surgida há mais de 2.500 anos, ela não é mais exatamente a mesma 
daquela dos antigos gregos, pois ela se desenvolveu, se modifi cou, rein-
terpretou e superou conceitos antigos, e criou novos. Em outras palavras, 
as formas fi losófi cas de se ver o mundo e seus fundamentos não se cris-
talizaram naquelas dos primeiros fi lósofos.

Vernant, em As origens do pensamento grego (1962), para tentar 
explicar o aparecimento do pensamento racional na Grécia Antiga, ana-
lisa as transformações que a sociedade grega sofreu do século XX a.C. 
(uma organização social de caráter oriental) até o século VII a.C. (uma 
organização diferenciada e original: a Polis ou a Cidade-Estado). Trata-
se da mudança de uma vida social centrada no Rei divino e seu palácio 
(as civilizações Minóica e Micênica), na qual a onipotência real é exer-
cida sem limites, para uma vida em que o Estado é questão comum e 
debatido publicamente na Ágora, na praça pública, ou seja, à vista de to-
dos, por cidadãos considerados iguais (a democracia grega). A invasão 
dórica (século XII a.C.) desmonta de maneira defi nitiva todo o sistema 
de poder centralizado de Micenas. O mundo grego, no Período Homéri-
co (séculos XII a VIII a.C.), apóia-se num sistema agrícola derivado da 
hierarquia rural subordinada ao Palácio. O poder central é substituído 
por chefes locais e duas forças passaram a se atritar, às vezes de forma 
violenta: a aristocracia guerreira e as comunidades rurais. A busca de 
soluções para esse confl ito acabou provocando o nascimento de uma re-
fl exão moral e política, no início do século VII a.C. Esta refl exão (Sophia) 
investiga o mundo dos homens, pretendendo entendê-lo e criar uma or-
dem na cidade. O rei, senhor de tudo, é substituído 
pela noção de funções sociais diferentes e es-
pecializadas. Em Atenas, as assembléias, 
cujos membros são escolhidos por 
eleição, supõem confronto e dis-
cussão, mas também har-
monização. 

Por que a Filosofia

nasceu
`     na Grécia?

(por Wilson((Antonio Frezzatti Jr*((

(por José((Luiz Ames*((
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liteliteratura vivaatura vivaatura vivaira viva

Osni Gomes de Lima não transparece os 
58 anos. Alto, magro, pele clara... cabelo preto, 
curto, ensaiando um pequeno topete. Vestia 
calça social, sapatos e uma camisa laranja, 
cuja gola serve de apoio aos óculos de grau 
e o bolso para a caneta. Alguns cadernos de 
jornais passados fi cam sobre a mesinha de 
madeira à frente; servem de distração nas 

horas vagas. Cercado pelas grades frágeis e 
desgastadas, aguarda aqueles que não trata-

ram de vir. Cheguei logo após o almoço, horário 
de difícil batalha contra o sono, tão logo dispersa-

do por uma boa conversa. “Seu Osni, onde o senhor 
nasceu?”. “Em Laranjeiras do Sul”. “O senhor foi pra onde 

depois?”. “Me mudei pra Foz do Iguaçu e há 25... 26 anos es-
tou em Cascavel”. O objetivo agora é a casa própria, pode ser no bairro 

onde mora mesmo, no Interlagos, na região Norte do município, mas já morou no 
Tarumã, no Morumbi... “Fiquei um ano fora, um ano e meio... fui para Francisco 
Alves, daí voltei”.

Trabalhou em serraria, alcançou o sonho de criança que era ser pedreiro... 
parou por causa da idade; vendeu CD pirata no calçadão da Avenida Brasil, 
até que começou a ser “folguista” na rodoviária. “Folguista?”. “Isso, folguista. 
Ficava no lugar das pessoas que estavam de folga”. “Legal, não conhecia o 
termo”. “Fui folguista por uns dois, três meses, daí consegui esse emprego. 
Faz um ano e quatro meses que estou aqui. “Como chama ao certo o cargo do 
senhor?”. “Roleteiro”. “Já chamaram o senhor de outra coisa”. “Guardinha do 
banheiro, uma menininha uma vez me chamou, não deixo de ser” [risos].

“Casado?”. “Viúvo... há quatro meses”. “Desculpe a pergunta, mas do que 
sua senhora faleceu?”. “Não tem problema. Ela tinha pressão alta e por causa 
da pressão alta teve um derrame e daí quando tava se recuperando teve pneu-
monia e não resistiu”. “Quanto tempo juntos?”. “Trinta e nove anos”. “Filhos?”. 
“Duas fi lhas... já criadas já”. “O senhor mora sozinho então?”. “Sim”. “Se vira 
com as atividades caseiras?”. “Ah, sim. Faço tudo. Cozinho, lavo roupa... já 
fazia um pouco disso antes”. “O senhor estudou?”. “Até a segunda série, mas 
sei ler e escrever”. “O emprego é a única fonte de renda?”. “Sim, a única... é um 
salário mínimo, sem vale-transporte”. “E como funciona a escala de horário?”. 
“Trabalho dois dias das 6h às 17h30, folgo 24 horas, daí trabalho dois dias 
das 17h30 às 5h30”. “Almoça aqui?”. “Sim, geralmente a gente traz alguma 
coisa de casa ou compra alguma coisa aqui mesmo para merendar”. “Sobre o 
serviço, basicamente, as pessoas que utilizarem o banheiro tem de pagar R$ 
1”. “Isso”. “A limpeza do banheiro é o senhor quem faz também?”. “Não, não. 
Tem as mulher que vem a cada pouco aí limpar”. “E quando o senhor quer usar 
o banheiro, paga?”. “Não, a gente pode usar à vontade. Os chuveiros também. 
Às vezes tomo banho aqui”. “Nos dias de grande movimento, quantas pessoas 
utilizam esse banheiro”. “Ah, umas 300... nos dias mais fracos, dá umas 70... 
60... é assim, até o meio do ano, no geral, o movimento é mais fraco, mas do 
meio do ano pra frente, melhora, o povo viaja mais, né”.

As roletas que controlam a saída das pessoas são antigas, porém ele não 
tem certeza se são as mesmas da época de fundação da rodoviária. De qual-
quer forma, até aquele dia haviam utilizado aquele banheiro 86.051 homens 
e 79.829 mulheres. Somente até às 15 horas, haviam passado pelas roletas 
94 homens e 65 mulheres.

“Amizades... o senhor deve fazer muitas por aqui...”. “Vish, com todo mun-
do. Pessoas que nunca vi na vida. Às vezes tem gente que posa aí para viajar 
no outro dia e a gente passa a noite conversando. Pra mim é ótimo, porque daí 
não dá sono”. “Deve ser um serviço bastante cansativo”. “E como... geralmen-
te não tem nada pra fazer, as horas parecem não passar. A gente fi ca andando 
um pouco no corredor, lendo alguma coisa, ouvindo um radinho, porque se 
não, não dá. Fica tudo entrevada as pernas da gente”. “Qual o principal proble-
ma que o senhor enfrenta no serviço?”. “Ah, o povo não gosta de pagar, não. 
Ontem mesmo um senhor saiu daqui e falou que não ia pagar, que tava muito 
caro, que era muito dinheiro. O cara saiu e eu tive de ir cobrar ele lá fora na 
plataforma”. “Isso acontece muito?”. “Ah, meio direto. Logo quando comecei 
mesmo teve uma situação que tive de chamar o segurança e o guarda muni-
cipal que fi cam aqui dentro para fazer uma pessoa pagar. O cara falou que 
já tinha pagado a passagem e que não ia pagar o banheiro”. “Ah é?”. “Aham, 
teve uma vez também que uma mulher parou aqui na frente e começou a 
balançar a cabeça assim e falava: ‘mas que barbaridade, um real pra gente 
dá uma mijadinha [risos], dá vontade de a gente fazer nas calças’, disse ela e 
eu falei: ‘A senhora quem sabe, se não se incomoda com a catinga de urina’” 
[risos de ambos].

“Briga de mulher...”. “Ah é? Como foi?”. “Começou aqui do lado, sei lá por 
que tavam brigando... o motorista da [empresa] Medianeira foi apartar e aca-
bou levando uma pancada que chegou sair sangue da boca. Mas conseguiu 
fazer elas parar. Daí uma sentou ali e a outra passou aqui na frente e foi em 
direção à saída. Um pouco depois a mulher levantou a cabeça e saiu pisando 
forte e com passo largo atrás da outra, pegou ela de novo perto da porta. Cê 
não sabe quanta gente juntou ali, cada uma arrancando uma maçaroca de 
cabelo da outra assim, eu nunca tinha visto coisa assim, foi uma peleia bonita 
de se ver, foi um espetáculo”. [mais risos gerais].

“O senhor bebe ou fuma?”. “Faz 29 anos que parei com os dois. Foi quan-
do aceitei Deus na minha vida”. “O senhor é Evangélico?”. “Sou sim. Por causa 
de uma enfermidade fui pros pé de Deus”. “Fale um pouco mais sobre isso, 
como tudo ocorreu?”. “Eu tava desenganado pelos médicos. O médico me fa-
lou: ‘Olha, se o senhor quiser continuar vivendo, o senhor tem de largar dessa 
história de banha de porco e tem de começar a comer coisas temperadas com 
óleo’, mas o problema é que prefi ro comida temperada com banha de porco, 
daí fui por vontade própria pra Assembléia de Deus e aceitei Deus e hoje estou 
curado. Hoje como de tudo. Vê o que Deus faz na vida dos outros? Os médicos 
são mentirosos. Em Jó, capítulo 13, versículo 4 está bem claro isso, pra quem 
quiser ver”. “O senhor vai muito à igreja?”. “Sempre. Vou no culto na quinta, na 
sexta, na terça, do domingo, no sábado... sempre que tem culto”.

“Já aconteceu de o senhor conhecer alguma mulher aqui na rodoviária 
e... assim, sair com ela?”. Ele dispara um sorriso encabulado, mas não evita 
o assunto. “Ah, ‘conhecê’ a gente conhece, né. Conheci uma aí esses dias e 
a gente conversou, depois ela me esperou lá no terminal, a gente conversou 
mais. Ontem a gente ia sair. Tudo combinado, fui buscar ela lá em Juvinópolis, 
mas por causa da irmã mais velha dela, uma chata, tirou sarro dela e ela não 
quis mais sair”. “Por que tirou sarro?”. “Por que eu falei que só ia sair com ela 
se ela fosse de saia...”. “Como assim?”. “É, de saia, a Bíblia diz que tem que 
ser assim... não vou sair com uma mulher vestida de homem”. “Ah, entendi”. 
“Tá na Bíblia, bem claro, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5”. “Aquele 
senhor veio falar contigo sobre isso, não veio?” [risos]. “Veio sim. Essa rodoviá-
ria é uma coisa de louco. Um mosquitinho assim logo, logo vira um elefante 
[mais risos]. Eu comentei com aquela mulher que passou aqui antes, sabe, 
falei para ela não comentar nada, e agora o cara veio aqui falando coisa que 
nem chegou a acontecer”. “Me parece que o senhor leva na brincadeira...”. 
“Ah, sim, isso é normal [mais risos]”.

“Pra fechar... o senhor gosta do que faz?”. “Eu gosto”.

Sente-se. Eu vou lhe contar uma 
história que ouvi em pé. “Você diz assim: 
estive conversando com Seu Chico e você 
nem sabe o que ele falou”.

“Eu sou um cara falador”. Conversar 
com Seu Chico é perceber isso desde o co-
meço. E que não fala sobre fi rma, nem sobre 
empregador, já que “não presta empregado falar 
sobre patrão”. Entretanto, não pense que Seu Chico 
é assaz pacífi co ou sem opinião. “Falar um pouco de ver-
dade não cai mal”.

Meu brasileiro favorito neste momento faz aniversário no dia 10 de 
agosto, tem 72 anos e mora no bairro Morumbi. Tem nome de alma de bra-
sileiro. José Francisco dos Santos. História a que o melhor dos regionalistas 
daria peito e pés. Nasceu em Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Foi para 
São Paulo por engano, “por causa da ‘infância’ de ganhar dinheiro”. Veio 
para Cascavel. “Pra cá eu pude vir, pra lá eu não posso voltar”. Criou sete fi -
lhos, três netos e oito ou dez sobrinhos. “E outra coisa. A minha velha nunca 
trabalhou pra ninguém e todo mundo em casa come e bebe e veste”.

Antes de trabalhar na rodoviária, era funcionário da prefeitura. Foi guar-
da de posto de saúde por 14 anos. “Aposentei e não quiseram me dar servi-
ço... Todo mundo gostava ‘deu’”. Seu Chico diz ser enjoado no trabalho. Chega 
meia hora antes [levanta às 3h30 para isso]. Nunca falta. Nunca pede dispen-
sa. Trabalha 12 horas por dia. Está no emprego há nove meses. “Eu não acho 
outro pra trabalhar oito ou seis horas. Também não tenho estudo pra pegar 
outra coisa. Eu tenho que dizer que tá bom”. Nunca reclama do emprego. “Eu 
ganho pouco, mas ele me paga direitinho. Se amanhã ou depois eu quiser sair, 
eu posso, porque eu não tenho carta assinada. Mas eu não vou sair sem dar 
aviso, porque eu tenho compromisso, eu tenho a minha palavra”.

A palavra que fl ui água de tão leve, risonha e providencial. “Sempre tem 
história aqui. Tem gente que diz que paga na volta e sai correndo. Tem que 
ir atrás deles dentro do ônibus. Porque se o patrão não ganhar dinheiro não 
tem como pagar”. “Se eu não administrar aqui direito, como é que o patrão 
vai fi car?”. “Você abre uma empresa e põe um gerente. Se acontece alguma 
coisa a culpa é sua? A culpa é de quem você colocou para administrar”. “Como 
é que o governo vai administrar assim? Ele manda o dinheiro pra saúde e eles 
constroem mais postos e compram remédio e desvia... Por que remédio e 
posto sem médico?” “Pra que escola sem professor? Minha neta de 14 anos 
tá estudando à noite porque não tem professor...”.

“Tem muita coisa errada, mas não tá dentro da minha ‘ouçada’ pra eu 
dizer”. “Eu quase chorei em casa quando eu vi um policial falar que a culpa [de 
um acidente] era do pessoal mais velho que tinha tirado carta há muito tem-
po”. “E eu liguei pra falar, mas eles não me atenderam...”. “A gente tem que ver 
o que fala”. “Sou analfabeto, sou velho. Eu não vou estudar porque não adian-
ta mais, vou tomar o lugar dos outros. O meu estudo que eu tenho aprendi por 
mim mesmo. Quando eu era pequeno tinha estudo, mas era 70, 60 centavos, 
e o pai não podia pagar. Mas eu sei andar no mundo, eu sei ler placa, eu faço 
as minhas continhas... Acho que não sou tão analfabeto assim”.

“Eu sou pobre, mas sou pobre conformado. Sou pobre e dou graças a 
Deus por isso. Tem rico que não almoçou hoje e que não vai dormir hoje. 
Eu já almocei tranqüilo, vou dormir tranqüilo...”. “Se eu não tenho nada é 
porque eu não fi z de merecer”. “Ninguém bate na minha casa atrás de co-
brança. ‘Diva’ eu não faço porque eu não posso fazer”. “Pobre existe desde 
antes que eu nasci... meu pai já era pobre, por que eu não ia ser?”. “Miséria 
em casa de pobre só tem se for vagabundo”. “O rico que é rico trabalha, que 
dirá o pobre”. “Tem emprego, só pra quem não estuda que não tem... falta 
gente capacitada... os novos não têm vontade de estudar”. “Só se o pobre 
dizer: ‘não tenho coragem, não quero, sou vagabundo’”. “O mundo tá bom 
demais. Só não presta pra quem não tem coragem”.

“O povo só sabe falar mal do governo e ninguém faz nada”. “Eu falo só 
o que eu vejo”. “O pessoal daqui só fala mal porque não conhece o mundo”. 
“Vê na TV e fala ‘tá tudo errado’. O repórter só põe o que não presta... Vai dar 
uma passeada, vai... antes de falar”. “Eu tenho até ódio quando um jornalis-
ta que tem aí na TV fala”. “Aquele homem só fala m...., só pega da Internet 
e fi ca lá”. “Na minha terra [viajou para o Sergipe há pouco tempo], eu não 
ouvi um tiro. Eu fui ao posto de saúde e sabe quantas pessoas tinha? Eu e 
a enfermeira”. “Gente doente que nem aqui, eu não vi nada... E aqui o povo 
faz um alvoroço... E aqui que é uma loucura... Gente que se acaba... ‘Treves-
sa’ tudo que eu nunca vi...”. “Eu digo: vocês pega e vê o noticiário todo dia 
e vê se tem uma mal conseqüência do Estado do Sergipe.  Não tem”. “O 
pessoal daqui só fala mal porque não conhece o mundo”.

“Não vou dizer que eu não gosto daqui, porque eu sou obrigado a gostar”. 
“Não sou porco pra sujar o prato que eu como dentro”. “Mas o negócio é andar... 
Quem não anda não sabe nada”. “Ou fale a verdade ou não fale nada”. “O Nordes-
te é uma terra que Deus já deixou daquele jeito. O pessoal de lá é conformado”. 
“Aqui não tem dó de ninguém, cada um só quer pra si”. “Na casa do meu irmão 
[em Sergipe], tem uma bica que o prefeito arrumou e os pobres pegam água. Se 
fosse aqui, o prefeito terceirizava e nenhum pobre bebia”. “Eu tô só esperando os 
políticos ir na minha casa, se eles não tem vergonha de pedir o meu voto”. “Na 
minha rua não dá pra andar. Desde que o Lísias Tomé tá aí, uma vez na nossa 
rua passou a máquina”. “Eu pago dois IPTU e lixo da casa e de um cômodo 4X6 m 
que é a entrada da minha casa... já fui lá [à Prefeitura] e ninguém fez nada... disse 
que ia medir, mas não foi”. “Estou pagando imposto para seu Lísias Tomé arru-
mar praça e rua do Centro pros fi lhos dos rico fazer alvoroço meia-noite”. “Você tá 
gravando, né? Porque isso você pode gravar, que eu sei pra falar”.

“A coisa mais engraçada [na rodoviária] é quando chega aquelas pessoas 
boa e a gente fi ca conversando bastante, e contando história, e rindo”. “Pra 
tomar banho é R$ 2,50 mais o documento. Foi montado esse esquema pra 
não perder a chave... Um monte de gente toma banho e deixa a chave, não de-
volve... Aqui o justo paga pelo pecador”. “Aqui é bom... Uns dão risada, outros 
saem xingando, mas eu fi co aqui rindo”. “Trabalho com gente desde 76, sem-
pre tive que trabalhar...”. “Falta um pouquinho de saúde, mas sempre volta”. 
“Muita gente me abraça, muita gente gosta de mim”.

“Acredito que aqui se faz, aqui se paga. Lá pra cima tem que subir limpo. 
Sujeira não deve subir. E o que não pagar é porque não deve”. “Eu vou te dar 
um conselho... Quando você acordar de madrugada, a primeira coisa que vier à 
mente é o que você tem que fazer. Se me veio na idéia de não fazer, eu não vou 
fazer mais”. “Você experimente de fazer isso que vai dar certo”. Isso eu gravei.

Meu brasileiro favorito neste momento trabalha no guichê do banheiro 
da rodoviária de Cascavel.

“...E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
(...) mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina.”

Morte e Vida Severina
João Cabral de Melo Neto

Jó 13:4
“Pois vós não sois mais que impostores, não sois senão médicos que não prestam para nada”

Deuteronômio 22:5
“A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher: aquêle que 
o fi zer, será abominável diante do Senhor, teu Deus”.

(por Equipe
Gazeta ALT
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CAMPO MOURÃO 
Cine Max: Horton e o Mundo dos Quem Cine Max: Horton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 
17h, 19h e21h30.

CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: Horton e o Mundo dos QuemSala 1: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, segunda, 
terça e quinta 15h, 16h45, 19h e 20h45, sábado, domingo e quarta 
14h, 15h45, 17h25, 19h05 e 20h45.

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, 19h20 e 21h20.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: 10.000 A.C. Sala 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: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - segunda e terça 
17h30, 19h15 e 21h, sexta, sábado, domingo, quarta e quinta 14h, 
15h45, 19h15 e 21h.

Sala 3: Senhores do CrimeSala 3: Senhores do Crime - drama - sábado, domingo e quarta 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, sexta, segunda, terça e quinta 
17h30, 19h30 e 21h30.

Sala 4: A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos SegredosSala 4: A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos Segredos - ação - sexta, se-
gunda, terça e quinta 16h40, sábado, domingo e quarta 14h30 e 16h40.

Caçador de PipasCaçador de Pipas - drama - diariamente 19h e 21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Horton e o Mundo dos QuemBarigüi 1: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h05 – 
15h05, 17h15 e 19h25.

Os EspertalhõesOs Espertalhões - comédia - sexta e sábado 21h50 e 0h, domin-
go a quinta 21h50.

Barigüi 2: 10.000 A.C.Barigüi 2: 10.000 A.C. - aventura - sexta e sábado 13h25, 
15h45, 18h10, 20h30 e 23h10, domingo a quinta 13h25, 
15h45, 18h10 e 20h30.

Barigüi 3: Dois Dias em ParisBarigüi 3: Dois Dias em Paris – comédia romântica – sexta e 
sábado 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 e 23h, sábado e domingo 
12h20, 14h20, 16h30, 18h40 e 20h50, segunda a quinta 
14h20, 16h30, 18h40 e 20h50.

Barigüi 4: As Crônicas e SpiderwickBarigüi 4: As Crônicas e Spiderwick - aventura - sábado, domin-
go e quinta 15h40, quinta 13h15 e 17h45.

Juno Juno - drama - sábado, domingo e quinta 19h50 e 21h55, sexta 
a quarta 15h40, 17h45, 19h50 e 21h55.

Meu Monstro de Estimação Meu Monstro de Estimação - infantil - sexta a quarta 13h15.

Barigüi 5: Ponto de Vista Barigüi 5: Ponto de Vista - ação - sexta e sábado 13h10, 16h10, 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Novas amizades, prosperidade profi ssional, fi nanceira e 
social e muito otimismo quanto a uma vida tranqüila e fe-
liz em um futuro próximo, e o que lhe indica o fl uxo astral 
deste período.

Terá difi culdades fi nanceiras, profi ssionais e familiares. 
Portanto, tenha a cabeça no lugar procurando a mais fácil 
solução e não conturbando tudo como é de seu costume. 
Mantenha a serenidade.

Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter 
conselhos de pessoas dotadas de grande conhecimentos. 
Boas chances no setor amoroso e da amizade. Excelente in-
tuição e disposição.

Momento dos mais favoráveis para realizar negócios, empre-
endimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo materialmente. 
Bom período social. Sucesso para os artistas e funcionários 
deste signo.

Êxito nas questões de sigilo, loteria, jogos, esportes e casa-
mento. Momento bom para resolver problemas fi nanceiros. 
Os seus sonhos se tornam práticos, sempre em conformida-
de com os seus projetos.

Período feliz com novidades e atrações, principalmente nos 
assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho trará bons 
resultados bem como os negócios e novas amizades. Não 
descuide da saúde.

Mantenha cautela diante das notícias que ouvir, falsas ou 
favoráveis. Período excepcional para a vida amorosa e con-
jugal. No amor, está na hora de você enxergar as coisas sem 
lentes cor de rosas.

Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, 
conservar as que já fez no passado. Evite atritos com quem 
quer que seja a fi m de não criar inimigos declarados. Favorá-
vel para o romance.

Mercúrio indica que conseguirá obter os mais propícios re-
sultados, no trabalho, no setor fi nanceiro, social e amoroso. 
Você está passando por uma fase de sofrimentos vindos de 
sua própria mente.

Alguma prudência é bastante aconselhável, uma vez que 
afastará a possibilidade de você se perder em pequenos 
negócios. As infl uências são benéfi cas. Pode tratar de as-
suntos importantes.

Dia favorável em tudo o que pretenda realizar ou conceber. 
Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreen-
dimentos de vulto, e para tratar de questões jurídicas que 
estão em pendência.

Procure falar pouco e escutar mais, neste período. Seja cau-
teloso no campo dos negócios, e não revele suas idéias a 
ninguém. Bom para tratar de questões legais e de escritos, 
de modo geral.

18h30, 21h e 23h30, domingo a quinta 13h10, 16h10, 18h30 e 21h. 

Barigüi 6: Horton e o Mundo dos QuemBarigüi 6: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sábado e domingo 12h, 14h, 16h, 
18h05, 20h05 e 22h10, segunda a quinta 14h, 16h, 18h05, 20h05 e 22h10. 

Barigüi 7: Antes de PartirBarigüi 7: Antes de Partir - drama - sexta e sábado 14h30, 17h10, 19h20, 
21h30 e 23h40, sábado e domingo 12h20, 14h30, 17h10, 19h20 e 21h30, 
segunda a quinta 14h30, 17h10, 19h20 e 21h30. 

Barigüi 8: Jogos de Poder Barigüi 8: Jogos de Poder - drama - sábado e domingo 13h30, 18h e 20h10, 
segunda a sexta 18h e 20h10.

O OrfanatoO Orfanato - suspense - 15h.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Olho do MalEstação 1: O Olho do Mal - terror - 12h25, 14h35, 16h40, 19h, 21h10 e 23h30.

Estação 2: Bee Movie: A História de uma AbelhaEstação 2: Bee Movie: A História de uma Abelha - animação - 12h e 14h05.

EncantadaEncantada - animação - 16h15.

O OrfanatoO Orfanato - suspense - 18h40, 20h55, e 23h20. 

Estação 3: 10.000 A.C. Estação 3: 10.000 A.C. - drama - 13h10, 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30.

Estação 4: Um Amor de TesouroEstação 4: Um Amor de Tesouro - ação – quinta 21h40 e 0h. 

10.000 A.C. (dublado)10.000 A.C. (dublado) - drama - sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 
quarta e quinta 12h10, 14h30, 16h50 e 19h20, sexta a quarta 12h10, 
14h30, 16h50, 19h20, 21h40 e 0h.

Estação 5: Meu Nome Não é JohnnyEstação 5: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 22h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h, 14h, 16h, 18h e 20h. 

Estação 6: Horton e o Mundo dos QuemEstação 6: Horton e o Mundo dos Quem - animação - 13h, 15h, 17h, 19h10, 
21h10 e 23h10.

Estação 7: As Crônicas de SpiderwickEstação 7: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado, domingo e quarta 
13h, 15h10 e 17h20.

Antes de PartirAntes de Partir - drama - sexta, segunda, terça e quinta 12h10, 14h20, 
16h30, 19h30, 21h40 e 23h45, sábado, domingo e quarta 12h10, 19h30, 
21h40 e 23h45.

Estação 8: Dois Dias em ParisEstação 8: Dois Dias em Paris - comédia romântica - 16h20, 18h30, 20h40 e 22h50.

EspertalhõesEspertalhões - comédia - 12h e 14h10.

Estação 9: Alvin e os EsquilosEstação 9: Alvin e os Esquilos - animação - 12h e 14h05.

Rambo 4Rambo 4 - ação - 16h10.

Meu Monstro de EstimaçãoMeu Monstro de Estimação - aventura - 18h10.

JunoJuno - comédia - 20h30 e 22h35.

Estação 10: Ponto de VistaEstação 10: Ponto de Vista - ação - 13h35, 15h40, 17h40, 19h45, 21h50 e 23h55. 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 1: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, domin-
go e quarta 15h, 17h e 19h, segunda e terça 17h e 19h.

JunoJuno - comédia - diariamente 21h.

Cine Catuaí 2: 10.000 A.C. Cine Catuaí 2: 10.000 A.C. - aventura - sábado, domingo e quarta 14h30, 
17h e 19h, segunda, terça e quinta 16h45, sexta 17h e 19h.

Rambo 4 (legendado)Rambo 4 (legendado) - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 21h30, 
segunda e terça 19h30. 

Cine Catuaí 3: Antes de PartirCine Catuaí 3: Antes de Partir - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, segunda e terça 17h e 20h.

Cine Catuaí 4: O Olho do MalCine Catuaí 4: O Olho do Mal - suspense - sexta e quarta 17h45, 19h45 e 21h45, 
sábado e domingo 14h, 17h45, 19h45 e 21h45, segunda e terça 19h15 e 21h15.

EspertalhõesEspertalhões - comédia - diariamente 16h.

Cine Catuaí 5: Ponto de VistaCine Catuaí 5: Ponto de Vista - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 
16h, 18h, 20h e 22h, segunda e terça 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 6: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 6: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta e quarta 16h, 
18h, 20h e 21h45, sábado e domingo 14h, 16h, 18h, 20h e 21h45, segun-
da e terça 16h, 18h e 20h30.

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

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Horton e o Mundo dos Quem Sala 1: Horton e o Mundo dos Quem - animação - segunda a sexta 18h, 20h 
e 22h, sábado e domingo 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 2: Onde os Fracos Não Têm VezSala 2: Onde os Fracos Não Têm Vez - triller - diariamente 22h20.

Vestida para CasarVestida para Casar - comédia romântica - segunda a sexta 19h50, sábado e 
domingo 17h30 e 19h50.

Sala 3: A Lenda do Tesouro Perdido e o Livro dos SegredosSala 3: A Lenda do Tesouro Perdido e o Livro dos Segredos - aventura - se-
gunda a sexta 19h40 e 22h10, sábado e domingo 17h, 19h40 e 21h10.

Sala 4: Juno Sala 4: Juno - comédia romântica - segunda a sexta 20h15 e 22h15, sábado 
e domingo 18h15, 20h15 e 22h15.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: O Caçador de PipasSala 1: O Caçador de Pipas - drama - segunda, terça, quinta e sexta 19h10 e 
21h45, quarta, sábado e domingo 16h10, 19h10 e 21h45.

Sala 2: Meu Monstro de EstimaçãoSala 2: Meu Monstro de Estimação - aventura - segunda a sexta 16h45 e 
19h, sábado e domingo 14h30, 16h45 e 19h.

Desejo e ReparaçãoDesejo e Reparação - drama - diariamente 21h20.

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: Horton e o Mundo dos QuemSala 4: Horton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 15h30, 
17h30, 19h30 e 21h30.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Rambo 4Sala 1: Rambo 4 - ação - diariamente 19h30, sábado e domingo 16h30 e 19h30.

O Caçador de PipasO Caçador de Pipas - drama - sábado a quinta 21h.

Sala 2: Meu Monstro de EstimaçãoSala 2: Meu Monstro de Estimação - aventura - sábado e domingo 16h e 
19h15, segunda a quinta 19h15.

Meu Nome Não é JohnnyMeu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 21h30.

Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

20/03 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 - 20h55 SBT - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

Segunda - Beto saca a arma, mas Fúria dá uma patada. A mutante-pantera pula em cima 
de Beto. Demétrio pula nas costas dela. Fúria solta Beto e tenta se desvencilhar de Demé-
trio. Iara entra no depósito, cantando, e Minotauro, Hélio e Lúpi fi cam fascinados. 

Terça - O mendigo dá uma patada em Aquiles, que cai no chão, mas se levanta e lhe apli-
ca vários golpes. Teófi lo avança para cima do mendigo com peixeira, mas ele dá uma pa-
tada e derruba a peixeira no chão. O mendigo segura Teófi lo e se prepara para mordê-lo. 

Quarta - Marcelo acorda e estranha tudo. Júlia pergunta qual a última coisa que Marcelo 
se lembra e ele responde que não lembra de nada. Júlia diz que o nome de Marcelo é 
Leonardo e que ele é seu segurança particular. Ela diz que Marcelo é seu amante. 

Quinta - Marcelo fi ca desconfi ado de Júlia, mas ela tenta convencê-lo de que eles 
são amantes. Capeletti entra no laboratório trazendo César numa maca. Marcelo se 
assusta e Júlia diz que Capeletti é seu amigo. Pachola reclama com Cris por ele não 
tê-los tirado da cela. 

Sexta - Ernesto procura a arma, mas Taveira a pega antes. Dino aponta sua arma 
para Ernesto. Taveira avisa que irá riscar o nome de Esmeralda de sua lista e ela se 
protege atrás de Ernesto. Esmeralda pega uma faca e atira. A faca pega de raspão 
de mão de Taveira. 

Sábado - Pepe, Carvalho e Noé arrombam a porta do trailer e se deparam com Taveira e 
Dino prontos para atacar Ernesto e Esmeralda. Noé lança uma faca sobre Dino e ele sol-
ta Ernesto. Dino se esconde atrás de Taveira, que aponta uma arma para Esmeralda. 

Segunda - Bernstein sugere a expulsão de Sofi a. Alandelon conta para Christian 
que é virgem. Leonor chama Sofi a para conversar. Sofi a conta porque usou diplo-
mas falsos. Leonor decide expulsara Sofi a da FVM. Lígia conta para Diego que 
Amanda tem bulimia. 

Terça - Rafael consola Sofi a, que promete seguir em frente.. Robinho pede para Araci 
fechar as portas e janelas da pensão por causa do homem-farinha. Amanda defende 
Sofi a. Professores se reúnem para decidir quem será solista. 

Quarta - Eric diz para Sofi a que vai largar a Fundação. Rafael diz que será adver-
sário de Lúcio. Amanda conta para a mãe que está arrependida, mas que não 
tem coragem de pedir desculpas a Sofi a. Sheila desmaia quando descobre que 
Alandelon é virgem. 

Quinta - Amanda conta para MP3 que deu carona para Sofi a. Rafael pergunta 
se Miguel pode ser seu pai. Bruno pede para Marta ir ao A.A. e se prontifi ca a 
acompanhá-la. Sheila diz que se não fi zer sucesso vai voltar para sua a cidade e 
virar dona de casa. 

Sexta - Amanda conta para Marta que estava presa. Patrícia conta para Lígia 
sobre a intenção de Lúcio de reaver as ações de Rafael. Amanda chora e conta 
para Nadira que quer mudar, mas ninguém acredita nela. Lúcio deixa escapar que 
matou Verônica. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Chico cobra agilidade de Trajano nas investigações. Chico conta a Raquel 
que decidiu fazer um novo testamento. Germano acusa Cândida de tentar incriminá-
lo pelo atentado a Chico. Henrique combina com Noronha de ir para São Paulo de 
noite. 

Terça - Henrique promete soltar Álvaro da cadeia em troca do registro de nascimento 
de Laura. Miguel e Laura alertam Trajano sobre a possível fuga de Henrique. Padre 
Inácio leva crianças para Escobar vacinar contra a varíola. Escobar vai à prefeitura 
solicitar mais vacinas. 

Quarta - Edith deixa que Eulália fale com André e pede que ela não diga que é sua 
irmã. Miguel recebe um telegrama de Dagoberto informando o paradeiro de Álvaro. 
Miguel pede permissão ao diretor do presídio para conversar com Álvaro. 

Quinta - O diretor avisa Miguel que Álvaro deixou o presídio. O diretor autoriza Miguel 
a conversar com o companheiro de cela de Álvaro. Zé Ladeira diz a Miguel que Álvaro 
foi solto. Henrique proíbe Escobar de aplicar as vacinas e fecha o posto médico. 

Sexta - Miguel pede a Álvaro que não diga nada a Henrique. Noronha vê Miguel na 
casa de Álvaro, que avisa que irá fazer um leilão com o registro de nascimento de Lau-
ra. Miguel diz a Laura que seu registro de nascimento será disputado com Henrique. 

Sábado - Viriato aceita fazer uma aliança com Chico para que o posto médico seja 
particular. Ciro avisa a Cândida que não irá mais trabalhar para Henrique. Cândida 
pede a Ciro que se aproxime de André. Ciro confi rma que André é fi lho de Viriato. 

Segunda - Guilherme se surpreende com a clínica de estética. Felipe mostra docu-
mentos da clínica para Guilherme. Guilherme recebe um comunicado da chegada de 
Eleonora, que se diz tia de Klaus e Dominique. Guilherme pede a Joana que adminis-
tre a clínica com ele. 

Terça - Joana acha melhor vender a clínica. Klaus diz a Joana que nunca ouviu falar de 
tia Eleonora. Renato diz a Joana que ela está roubando suas clientes e que pode proces-
sá-la. Eleonora se apresenta a Guilherme e diz que veio buscar Klaus e Dominique.

Quarta - Eleonora explica que é irmã do pai de Dominique e Klaus. Sheila diz a 
Norma que conhece seu passado. Joana confi rma pelo exame de DNA que é fi lha 
de Sônia. Suzy reconhece uma tiara de Sheila na casa de Norma e pergunta o que 
a irmã foi fazer lá.

Quinta - Joana diz a Eleonora que ela e Guilherme podem cuidar de Dominique e 
Klaus. Felipe sugere que Guilherme contrate pessoas demitidas de um salão de bele-
za vizinho. Norma promete a Eleonora que a clínica Beleza Pura será dela, desde que 
ela leve as crianças para Goiânia.

Sexta - Norma comenta com Suzy que Eleonora achou Guilherme lindo. O engenheiro 
diz a Raul que vai se aproximar de Eleonora. Joana leva Klaus ao orfanato. José Henri-
que e Sheila param o ônibus em que Robson viaja e avisam que ele é milionário. 

Sábado - Gaspar diz a Rakelli que Robson voltou para sua cidade. Adamastor rece-
be Robson na mansão. José Henrique pede a Robson para assinar a procuração, 
mas Adamastor faz tudo para impedir. Robson diz que só assinará o documento 
depois de lê-lo. 

Segunda - Maria Paula diz a Juvenal que quer fi car cercada de amigos. Sabrina diz a 
Barretinho que não aceita seu pedido de casamento. Sílvia tenta fechar a porta na 
cara de Maria Paula e Renato. Barretinho sofre um acidente. Renato pede que Maria 
Paula se case com Ferraço. 

Terça - Denise fl agra Jojô e Diva se beijando. Narciso avisa a Maria Paula que não 
poderá ir à festa de Renato. Os homens de Juvenal enchem a Portelinha de cartazes. 
Célia se admira ao ver a foto de Juvenal com a legenda: “nosso futuro vereador”. 

Quarta - Célia diz a Clarissa que vai acusar Branca de improbidade administrativa. 
Evilásio e Narciso temem porque Juvenal vai dividir o mesmo eleitorado. Maria 
Paula se apronta para a festa. Ferraço dá de cara com Maria Paula, que diz que 
ela está linda. 

Quinta - Renato corta o clima, quando pede para tirar uma foto com os pais. Sílvia 
aparece e diz que está pronta para receber os convidados. Renato deixa claro 
que ela não é a anfi triã e desce com os pais. Sílvia vÊ Branca chegar à festa e se 
aproxima dela. 

Sexta - Juvenal conta para Ferraço que foi ele quem denunciou a fábrica e pro-
põe desembargar a obra se Ferraço urbanizar a Brejolândia. Ferraço diz a Maria 
Paula que ela pode propor o acordo que quiser. Renato dá o primeiro pedaço do 
bolo para Ferraço. 

Sábado - Célia diz a Macieira que Branca não pode adiar para sempre a reunião. Dolo-
res adora as fotos dos mecânicos. Guigui diz a Ronildo que ele vai trabalhar na Asso-
ciação. Ferraço se assusta quando Sílvia diz que ele é a única coisa que ela tem.

Segunda - Gastão apresenta seu projeto e Andrei pede a ele que trabalhe na nova 
edição. Fernando acusa Gastão de estar por traz de tudo. Grace fi ca arrasada quando 
Martins a obriga a treinar a locutora que ocupará seu horário. Natália fl agra a mãe 
aos beijos com Téo. 

Terça - Téo entrega a Andrei um fax da Espanha, ele marca uma reunião urgente. An-
drei comunica as mudanças que acontecerão na editora: Gastão assume a diretoria e 
Lola é rebaixada a sub-. Gastão transforma a vida de Lola em um verdadeiro inferno 
e ela pede demissão.

Quarta - Andrei não aceita a demissão de Lola e diz que precisa dela para enfrentar Téo 
e Gastão. Grace consegue voltar para seu horário normal e a repercussão é ótima em 
todos os meios de comunicação. Carol arranja uma terapeuta para cuidar de Andrei. 

Quinta - Lola, diante de Suzana, a mãe de Lalo, contorna a situação e diz que é a 
namorada de Lalo. Suzana confessa que não veio apenas ver o fi lho, mas também 
para se encontrar com um homem que conheceu num chat. Vem à tona o lado de 
Lola machista. 

Sexta - O pretendente de Suzana chega e Lola se tranca no quarto, de onde espia sua mãe. 
Fernando vai até a casa de Lola pedir sua ajuda e lá encontra Suzana. Lola leva Fernando 
para seu quarto, promete ajudá-lo mas diz que no momento precisa vigiar Suzana. 

Sábado - Gastão pressiona Lola para que entregue sua matéria, mas ele recusa 
todos os textos que ela apresenta. Fernando esquece que Natália faz aniversário e 
a deixa furiosa. Ela descobre que na noite anterior ele mentiu quando disse que ia 
comprar chocolate.
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O objetivo do vídeo, segundo Pereira, é reforçar a existên-
cia de Deus por meio de poesias carregadas de referências às 
cinco célebres vias de demonstração de São Tomás de Aquino, 
passando pelas beiradas da fi losofi a do sobrenatural.

De acordo com doutor Julio Cabrera, a fi losofi a constitui-
se tradicionalmente na busca por algo permanente, imutável e 
eterno, porém, como tudo o que é material se mostra perecí-
vel, transitório e mutável, muitos fi lósofos clássicos – antigos e 
medievais –, bem como modernos, têm o pensamento de que 
a realidade última deve ser, então, de natureza espiritual e até 
sobrenatural. Já na fi losofi a grega tardia – Platão e Aristóteles 
– tinha-se idéia semelhante quando se criticava o caráter ma-
terial ou físico do fundamento último do mundo, apesar de que 
tal pensamento sobressaiu-se na época medieval.

Contudo, na fi losofi a cristã, a crença no sobrenatural é afi r-
mativa, é algo bom, providente. O sobrenatural é santo, divino. 
“O mal não tem consistência própria, é somente uma privação 
de bem e tem uma natureza puramente negativa”2. O ser hu-
mano, entretanto, é incapaz de ver o sobrenatural divino devido 
a uma imperfeição do receptor e não do objeto.

Para Tomás de Aquino, é possível demonstrar a existência 
de Deus pela razão, para tanto indica cinco vias. A Primeira 
Via, do Movimento, parte do pressuposto de que tudo o que se 
move é movido por outro.

A Segunda Via de demonstração, da Concatenação das Cau-
sas, está na relação causa-efeito observada na criação. Tomás de 
Aquino diz que existem no mundo sensível causas efi cientes.

A Terceira Via, da Contingência, diz que todos os seres são 
contingentes e fi nitos; não possuem em si a razão de existir. 
Ora, se simplesmente são e deixam de ser, nada existiria em 
determinado tempo, assim é justo e necessário que exista um 
ser que fundamente a existência dos seres contingentes, cuja 
existência não seja fundada em outro ser.

Nos Graus de Perfeição consiste a quarta via de demonstra-
ção apontada por Aquino para provar a existência de Deus. Esse 
aspecto é de Índole Platônica e diz respeito aos graus ‘hierárqui-
cos’ de perfeição observados nas coisas. Partindo da premissa de 
que uns são mais perfeitos que outros, pressupõe-se que há um 
parâmetro máximo. Portanto, deve haver um ente sumamente 
perfeito, que é a Causa da Perfeição dos demais seres.

A quinta e última via é a da Ordem Universal, para qual os 
serem tendem natural e inevitavelmente, não por acaso e nem 
pelo caos, mas por uma Inteligência Ordenadora. Logo deve 
haver um ser inteligente que ordena a natureza, que dispôs de 
forma ordenada o universo.

volvimento simbólico do 
público. Os pensamentos 
do personagem existem so-
mente nos gestos do ator e é assim que, da mesma forma que 
ocorre no ritual mítico, todos os elementos do drama, como 
coloca Lévi-Strauss são “alçados ao imaginário pelos laços que 
se estabelecem entre os objetos”, fazendo surgir desta forma, 
seres e coisas imaginários, forjando de forma profunda a ca-
pacidade imaginativa do público e fazendo deste publico parte 
integrante da expressão, pelo fato de contribuírem simbolica-
mente com o espetáculo visto.

Assim, o ator é a peça fundamental da efi cácia simbóli-
ca, vivendo e expressando o todo, de modo que um ator sem 
gesto é unicamente um narrador. É necessário que haja, por-
tanto, um convencimento de que o personagem realmente 
existe, visto que para Merleau-Ponty, a ‘magia’ do drama está 
no fato de que o corpo do ator deixa de ser um corpo e passa 
a ser o veículo da signifi cação; e, portanto, o meio principal 
para a simbolização e para a persuasão do público com re-
lação ao personagem e à idéia da história contada, de forma 
que não é o personagem que se realiza no ator, mas o ator 
que se irrealiza no seu personagem, emocionando-se no 
irreal e no imaginário. Para ele, ainda, uma ‘boa atua-
ção’ começa a se fazer possível quando o ator realiza 
a gênese do seu personagem em duas vias, primeira-
mente pela perspectiva racional/intelectual do ator e 
depois pela do personagem.

Representar, portanto, é ser a imagem, o veículo 
de algo, de modo irrealizado, inconsciente, num diálo-
go entre a história e o público que existe apenas no in-
visível, de forma que a competência do ator capaz de 
convencer seu público a partir da verossimilhança, ou 
seja, da efi cácia simbólica se faz no coletivo, quando 
o público propõe-se a adquirir os mesmos sentimen-
tos dos personagens de forma completa e absoluta, 
trazendo ainda a partir destes, suas próprias signifi ca-
ções e interpretações do que é visível aos olhos.
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Um debate interdisciplinar sobre a irrealização do atorparte 2

Aproximando ainda mais a fórmula mítico x dramático, 
Merleau-Ponty exemplifi ca sobre o ‘meio termo’ entre as duas 
consciências simbólicas, dizendo que no teatro indiano, em 
que o ritual se mistura ao teatro, representar é tornar pre-
sente o deus louvado, quando um ator é ao mesmo tempo 
instrumento, sacerdote e deus, trazendo então à realidade a 
divindade em questão, que é vivida por ele e percebida por 
meio de seu corpo pelos demais participantes, do mesmo 
modo que muitos acreditam acontecer com os ‘transes’ nos 
eventos espirituais das religiões afro-brasileiras, evangélicas 
e católica carismática, etc. No outro extremo, temos a exem-
plifi cação do antropólogo Massimo Canevacci que no livro An-
tropologia do Cinema, em uma comparação entre este e a 
missa cristã, nos diz que é possível encontrar um ‘público’ que 
mistura também as expressões de uma consciência mítica e 
uma dramática, de modo que na construção atual do rito não 
se morre mais com deus, mas, sim, se assiste a sua morte, 
vivendo isso no passado de forma imaginativa. 

De qualquer modo, sobre tais considerações é possí-
vel dizer que o ator, recuperando o funcionamento dos ritos 
‘primitivos’, agora especifi camente na expressão dramática 
(teatro, dança, cinema), utiliza seu corpo como veículo, não 
se exprimindo, todavia, em função de símbolos somente, ou 
seja, sobre um texto falado, um gesto desconectado, etc., 
como lhe convém, criando-se, na verdade, como expressão de 
outrem (personagem) a partir de si, fazendo, da adequação 
entre uma conduta e um sentido, a inteligibilidade do espe-
táculo ao público, pois, como visto a respeito da consciência 
mítica, não basta que o ator manifeste-se (expresse-se) por 
si, é necessário que ele faça parte enquanto personagem do 
contexto geral do espetáculo, de modo que seja reconhecido 
como parte do todo assim como o cenário, o fi gurino, o tex-
to e a própria história para fi nalmente envolver o público na 
‘hipnose consentida’ (nas palavras de Canevacci), gerada pela 
atmosfera do evento.

É assim que o ator aparece, portanto, como um hospe-
deiro de possibilidades, capaz de adquirir formas de expressão 
responsáveis pelo convencimento; este que por sua vez é o in-
termediário entre a ação simbólica do palco/película e o en-

A poesia do cascavelense Cleverson Pereira transparece 
o gosto pela fi losofi a cristã. E metáforas poéticas com fi ns fi lo-
sófi cos, sem dúvida, são intelectualmente estimulantes. Ainda 
mais é o simples e honesto videopoema Sob o céu, que Pereira 
produziu e agora fi naliza com o amigo e fotógrafo Carlos Ro-
berto da Silva. Pude ver o material bruto, que aos poucos vai 
sendo lapidado com a edição caseira e detalhista de Roberto. 
As poesias de Pereira serão dispostas sobre as imagens pro-
duzidas por Roberto, tendo como trilha músicas instrumentais 
escolhidas a dedo. Quem quiser garantir uma cópia deve entrar 
em contato pelo e-mail david_helfgott@hotmail.com.

Existência de Deus pela razãoExistência de Deus pela razão

Na fi losofi a antiga, esse fundamento “espiritual” não era de caráter 
transcendente, mas estava inserido na própria natureza das coisas. 
A fi losofi a cristã transcendentaliza a espiritualidade do fundamen-
to e dá um passo além ao sustentar que o fundamento último do 
mundo não pertence ao mundo. Assim, a realidade espiritual se 
torna sobrenatural1

Se aquilo pelo qual é movido por sua vez se move, é preciso que 
também ele seja movido por outra coisa e esta por outra. Mas não 
é possível continuar ao infi nito; do contrário, não haveria primeiro 
motor e nem mesmo os outros motores moveriam como, por exem-
plo, o bastão não move se não é movido pela mão. Portanto, é pre-
ciso chegar a um primeiro motor que não seja movido por nenhum 
outro, e por este todos entendem Deus4

É, entretanto, impossível que uma coisa seja sua própria causa efi -
ciente, porque, se assim fosse, esta coisa existia antes de existir, o 
que não tem nenhum sentido. (...) Com efeito, se suprimirdes a cau-
sa, fareis desaparecer o efeito: portanto, se não há causa primeira, 
não haverá nem última, nem intermediária. Ora, se fosse regredir 
até o infi nito dentro da série de causas efi cientes, não haveria cau-
sa primeira, e, assim, não haveria também nem efeito, nem causas 
intermediárias, o que é evidentemente falso. Portanto, é preciso, 
por necessidade, colocar uma causa primeira que todo o mundo 
chama Deus5

1 (CABRERA, 2006, p93)
2 Idem
3 (CABRERA, 2006, p94)
4 (TOMÁS, Aquino, Suma Teológíca I q. 2, a. 3)
5 Idem

Segundo afi rma São Tomás, existem argumentos racionais no âm-
bito do sobrenatural, só que eles partem de certos axiomas que, 
como em qualquer outra ciência, devem ser aceitos para que se 
possa aceitar o que deriva deles. Quem nega ceticamente os axio-
mas não poderá aceitar o resto. São Tomás destaca que Deus pôs 
no Homem ‘representações sensíveis que expressam as coisas di-
vinas melhor que as recebidas pela via natural dos sentidos, como 
se comprova pelas visões proféticas (...)’. Há nisto uma espécie de 
superioridade das imagens sobre os conceitos, no sentido de que 
estes últimos precisariam de um apoio sensível último para serem 
plenamente convincentes3

Pra variar, houve piquetes, houve quem dissesse que um 
americano não tinha o direito de criticar o Brasil; que lá de fora 
iria se ver um país violento e corrupto... Ou eu estou louco ou é 
uma conclusão simples após ver qualquer telejornal por mais ten-
dencioso que seja. Todo mundo sabe disso, mas parece que num 
devaneio nacionalista não se pode aceitar que alguém de fora nos 
diga o quão ruim estamos. Não que este forasteiro tenha dito que 
seu país é melhor, principalmente porque o forasteiro não é tão 
estrangeiro assim. Parece que o brasileiro, por vezes revolucionário 
exagerado, por vezes massa de manobra, traz geneticamente uma 
hipocrisia perene que impede qualquer ajuda exterior mesmo que 
seja um grito de apoio enquanto ele queima bandeiras. Detalhe: 
poucos meses antes, era enaltecido um fi lme sobre um tal Bata-
lhão de Operações Especiais que expunha a justiça brasileira aos 
moldes de uma mistura de Oeste Selvagem e Porões do DOPS.

Jason Kohn, o autor dessa proposta, é fi lho de brasileira com 
pai argentino e está freqüentemente no Brasil. E o que rendeu 
uma discussão como não se via desde a época em que a família 
Simpsons veio ao Brasil é um documentário chamado Manda Bala 
(Send a Bullet) que traça um panorama da violência no Brasil.

O mais interessante em Manda Bala é nos lembrar que 
certas coisas, por mais que sejam cotidianas, não são nor-
mais. Por exemplo, a compra de votos com cestas básicas ou 
materiais de construção. Acontece tanto e sem punição que 
já nos parece uma prática legal, Cascavel que o diga.

Mas peralá, ali na introdução se dizia que era um fi lme 
sobre a violência no Brasil e não sobre política. Pois então, 
se você ainda acredita em fi lmes que dizem que a violência 
se origina com um estudante alienado subindo o morro pra 
comprar maconha e sustentar o tráfi co; se um dia puder as-
sistir Manda Bala, talvez queiradeus possa ainda ter tempo de 
rever seus conceitos e sair das trevas do senso comum.

Pra começar, o documentário selecionou uma trilha so-
nora tipicamente brasileira que me fez pensar justamente no 
porquê nunca um fi lme brasileiro (com exceção de Durval Dis-
cos) fez o mesmo: Baden Powell, Jorge Ben, Tom Zé, Barca do 
Sol, Mutantes, Novos Baianos, Egberto Gismonti, enfi m, já dá 
pra ter uma idéia.

As imagens abrem na região central brasileira, no maior 
ranário do mundo, para começar a traçar o vínculo que leva 
a corrupção à violência urbana, passando pela indústria que 
enriquece às custas desta brutalidade. O motivo do ranário é 
simples. Há algum tempo, o ex-presidente do Senado, Jader 
Barbalho, foi acusado de desviar milhões da Sudam (Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia) e de ter usado 
uma criação de rãs para lavagem de dinheiro. Jader Barbalho 
foi quem Kohn escolheu para representar a corrupção e os 
gigantescos desvios de dinheiro público para enriquecimento 
próprio no Brasil. Por que Barbalho? Talvez porque ele seja 
um exemplo de político brasileiro, nasceu sem muito dinhei-
ro, pouco a pouco se elegeu para todos os cargos públicos, 
exceto o de presidente, enriqueceu da noite pro dia após o 
projeto Sudam sem saber explicar, foi preso, solto e reeleito.

Em contraponto, Kohn entrevista vítimas de seqüestro 
em São Paulo, as quais falam sobre a insegurança, o medo 
e os traumas de uma tática muito usual durante os dias de 
cativeiro: a amputação de orelhas. Esse trauma é uma das 
maneiras com que o fi lme aborda todo um comércio que se 
sustenta de forma indireta com a criminalidade; uma delas é 
a cirurgia plástica para reconstrução dessas orelhas decepa-
das. Um cirurgião brasileiro que por sinal é o escolhido para 
falar sobre o assunto, Juarez Avelar, é reconhecido no mundo 
pelas ditas cirurgias reparadoras. Mas não fi ca só por aí, o 

fi lme investiga também a blindagem de automóveis, cursos 
de direção defensiva, fabricação de microchips subcutâneos 
para monitoramento até a venda de helicópteros que torna 
São Paulo detentora da maior frota particular do mundo.

E o que liga tudo isso? É justamente um último entrevis-
tado, um tal de Magrinho, trafi cante, assaltante de banco e se-
qüestrador. Magrinho é frio, fala sem remorso das atrocidades 
que fez, o dinheiro que roubou e como dessa forma consegue 
sustentar nove fi lhos e as necessidades básicas como remédios 
e gás para a comunidade da favela. Comunidade esta quase 
totalmente de norte-nordestinos que migraram para São Paulo 
“onde se não tinham o pão, teriam pelo menos as migalhas”, 
vítimas diretas de desvios como o da Sudam. Kohn não tem 
medo de comparar explicitamente Magrinho e Jader Barbalho.

Envergonha-nos considerarmos o seqüestro um crime he-
diondo, sendo que muitas vezes desejamos a morte mais violen-
ta para os criminosos; quando vemos com desdém e um tom de 
malandragem quando se rouba de milhões que nada têm. E são 
justamente estes que nada têm, que, na carência de voz, aca-
bam se fazendo ouvir pela violência. PS.: Antes que alguns mora-
listas fanáticos me acusem de ser ‘defensor de bandidos’, essa 
conclusão não é minha, mas de um Fiscal-Chefe da República. 

Os créditos-fi nais do fi lme ainda trazem uma ironia implíci-
ta, daquelas que se ri para não chorar: Magrinho foi morto num 
tiroteio contra a polícia pouco depois da conclusão das fi lmagens. 
Quer dizer, Magrinho acabou sendo punido, e Jader continua ma-
mando nas tetas do governo. Parece fi m de fi lme americano?

Para concluir, lá em cima eu falei que era possível rever con-
ceitos “se um dia se pudesse ver Manda Bala”. Falei isso porque o 
fi lme está impossibilitado de estrear no Brasil, justamente onde de-
veria ser visto. Os motivos ainda não se sabe, mas dá para ter uma 
idéia. Se um documentário nada imparcial e que mais parece briga 
de estação de TV como Muito Além do Cidadão Kane, que entrega-
va algumas safadezas do Dr. Roberto Marinho, já foi proibido pelo 
então presidente Itamar Franco em pessoa, o que dizer de um do-
cumento sério, que mostra nada mais do que os próprios brasileiros 
falando sobre coisas que já sabemos, mas deixamos passar. 

Porém, não contam com a astúcia da Internet, onde o fi l-
me já corre solto com subtítulos traduzidos (mea culpa), o que 
pode forçar o lançamento cedo ou tarde. O pior de tudo: o boi-
cote conta com o apoio daqueles ‘nacionalistas’ a quem me 
referi no começo e que ironicamente adoram o documentário 
‘anti-Globo’; conseguindo dessa vez serem revolucionários e 
massa de manobra ao mesmo tempo. Ou você duvida que 
se Collors e Malufs da vida renascessem como fênix numa 
eleição qualquer não poderiam ser reeleitos?

Enquanto isso, podemos tentar repetir os versos da mú-
sica dos Novos Baianos, no fi nal do fi lme, justo naquela hora 
em que se começa a digerir tudo o que viu, tentando conven-
cer-se que alguma mudança pode começar aqui por dentro:

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

* Socióloga

“Não se assuste pessoa
se eu lhe disser que a vida é boa

Enquanto eles se batem,
dê um rolê e você vai ouvir

Apenas quem já dizia,
Eu não tenho nada

Antes de você ser eu sou
Eu sou, eu sou o amor da cabeça aos pés”

Neste sábado, dia 22/03, não haverá Cineclube devido ao fe-
riado da Páscoa.
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A terceira edição dos Duetos Poéticos, realizada pela Acade-
mia Cascavelense de Letras com o apoio da Secretaria Municipal 

da Cultura, expôs poemas ilustrados do nosso poeta maior, Mário 
Lemanski, o Malé, na Sala Verde do Paço das Artes/Biblioteca 

Pública Municipal. Mário é o Patrono da cadeira número 15 
da ACL, que honrosamente ocupo. Malé faz muita falta em 
nossa aldeia. Foi um cara que, como poucos, viveu à frente 
do seu tempo. Era uma daquelas pessoas que pensava a 
arte e a cultura com o pensamento grande, sem mesqui-
nharia. Participava do movimento cultural não só como 
brilhante jornalista, era ainda um ativo produtor e incenti-
vador da arte e da cultura, atuando em várias nuances.

Muito justa a homenagem da Academia de Letras. 
Existem aproximadamente 12 mil poetas que publicaram 
livros no Brasil; destes, apenas 130 vivem na região de 
Cascavel. E o nosso Mário, o Malé, é o grande nome da po-
esia do Oeste do Paraná. Tive a oportunidade de recitar al-
guns de seus poemas em Assunção, durante o intercâmbio 

que realizamos em 2006, e percebi a admiração por parte 
de importantes escritores e poetas guaranis. E isso se repe-

te a cada vez que os apresentamos em nossos saraus lítero-
musicais. Os seus versos e sua prosa poética são um presente 
à inteligência e à sensibilidade.

Nascido em Paulo Frontin, São Paulo, em 1962, teve 
uma carreira rápida, porém marcante. Em seus versos, 

um pouco de sua vida. Reconhecido como um dos maio-
res escritores paranaenses, tinha uma veia poética 
inconfundível.  O primeiro livro de Malé foi uma pro-
dução em parceria com o ator e diretor de teatro Wan-
derlei dos Anjos: Coisas do Coração – publicado em 
junho de 1985. A sua primeira obra individual; Versos 
Anêmicos, publicada em 1992, é uma explosão de 
indignação e proposta de luta contra o que nos in-
felicita – as amarras, os preconceitos. Neste traba-
lho, Malé se mostra por inteiro e já se destaca como 

grande poeta. Esse livro merece ser destacado como o melhor 
livro de poesia já publicado em Cascavel. Poesianisso, editado 
em 1995, é uma coletânea dos seus dez anos de produção 
literária: ele fala do amor, da vida, das pessoas e das coisas do 
nosso cotidiano. Malé pede ao pássaro que voe... “quem sabe 
no azul encontrarás os sonhos que ousei cismar”. Neste livro 
já há uma clara canção de despedida: “folhas dizem adeus/fe-
cho portas/abraço saudades”. Em 1997, lança Todo es poesia, 
edição bilíngüe, com tradução dos poemas para o espanhol 
feita por J.J. Duran. Malé, nessa ocasião, propõe a inquietude 
para todos nós – que vivemos ao Sul do Equador, “quem cala 
é consciente/é conivente/quem cala não sente”, “...y usted?/
solo escuchó/nada  contextó/se cayó durmió...”. A sutileza e 
a objetividade entremeadas pelo ritmo são características do 
seu último livro. Parece que Malé está conversando com o lei-
tor, quase sussurrando, porém um sussurro que propõe a ação, 
o movimento que busca negar o marasmo, a passividade, o 
trivial. A obra é enxuta, porém refl exiva.

O verdadeiro poema provoca espanto, admiração, en-
cantamento. Muda o leitor após a sua leitura. E Mário nos dá 
uma aula de criatividade, apesar da curta trajetória. O histo-
riador Alceu Sperança já disse, mas não custa repetir: poetas 
não morrem. Segundo Guimarães Rosa, “fi cam encantados”. 
Talvez esse encantamento seja próprio do fazer poético, das 
palavras e das idéias impressas para sempre. O professor de 
literatura e premiado artista plástico Rony Belinho (um ou-
tro gênio da arte local) considera singular a obra de Mário 
Lemanski  em direção ao “resultado estelar” (de que tratava 
Mallarmé, no desafi o do lance de dados poéticos), nas idéias, 
erudição, criatividade, invenção e ruptura. É isso, gente, é isso 
meus caros e ocupados professores e estudantes de Letras 
da ainda pacata Cascavel. Temos um grande poeta para ho-
menagear, com valor literário.
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* Médico, major do exército, escritor, acadêmico-fundador da Academia 
Cascavelense de Letras e grande amigo de Mário Lemanski

Mário Lemanski
      o nosso poeta

(por Márcio
Eduardo Couto*

Bem, não vai rolar um papo tão tranqüilo assim, 
mas o que pega mesmo é saber até que ponto você viaja 
do lado certo da estrada (ou errado, conforme o caso). 
Porque o que esse coroa que vos fala aqui sacou é a 
pura verdade: a maioria dos críticos de rock são baba-
cas cheios de pompa. Outros tipos de críticos também 
podem ser babacas, mas os críticos de rock o são de 
uma maneira especial – porque ao se trabalhar em 
território virgem, onde não há absolutamente nada de 
conhecido, geralmente tendemos a concordar com a 
autoridade ou com os padrões existentes.  Até mesmo 
se esses padrões não existissem. Tudo segue seu curso, 
então enrole todas as vezes que houver uma chance. 
O rock’n’roll é basicamente apenas um monte de lixo 
e, em primeiro lugar, é barulho mesmo; está aqui hoje 
e amanhã já se foi, então a única coisa que eventu-
almente pode te colocar para cima é pensar que, se 
a própria música é uma coisa trivial, imagine então o 
quanto é trivial o que você está fazendo?

O que é uma boa atitude para hoje em dia, já que 
ajuda com o fator ‘pompa’. A metade dos críticos de 
rock do país, não, 90 por cento dos críticos de rock 
no mundo têm alguma grande teoria, a qual estão 
tentando impor um sobre o outro e sobre todo mundo 
mais, a qual consiste em explicar tudo na história da 
música e estabelecer todos os nexos possíveis. Cada 
um deles tem uma teoria diferente e cada uma des-
sas teorias é uma merda total, mas você pode levar 
uma na bagagem se quiser entrar nesse lance. Experi-
mente isto: TODAS AS CULTURAS DO ROCK PLAGIAM-
SE ENTRE SI. O QUE É UMA CARACTERÍSTICA DELAS 
POR NATUREZA. ENTÃO PODE SER, UMA VEZ QUE O 
ROCK´N’ROLL GIRA EM TORNO DO PLÁGIO MESMO, 
O MAIS DESLAVADO DOS PLAGIADORES, O IMITA-
DOR DOS GÊNIOS DE PRIMEIRA LINHA, É MAIOR E 
MAIS VÁLIDO DO QUE OS PRÓPRIOS GÊNIOS! SACA 
SÓ ESSA: OS ROLLING STONES SÃO MELHORES DO 
QUE CHUCK BERRY! THE SHADOWS OF KNIGHT ERA 
MELHOR DO QUE OS YARDBIRDS! O ÁLBUM DE ES-
TRÉIA DE P.F. SLOAN FOI UMA OBRA-PRIMA DE UMA 
MANEIRA MELHOR DO QUE BLONDE ON BLONDE 
(*disco de Bob Dylan que inovou ao trazer ao folk 
a presença de guitarras elétricas). (Eu conheço um 
proeminente crítico de rock no Texas que atualmen-
te acredita nisto; ele é um reacionário de fato, mas 
acontece assim com a maioria dos críticos!)!

Ficou bem cheio de pompa o que falei né! Bem, 
acontece que esta é uma de minhas teorias bási-
cas, embora não acredite em tudo que disse (o que 
não faz um minguinho de necas de diferença), e ela 
pode ser sua se quiser moldá-la ou adaptá-la a você. 
Ou então que venha você com sua própria caca; de 
qualquer jeito, é bom ter uma teoria à mão para 
aquelas discussões de fi m de noite que não levam 
a lugar algum. Veja bem, a coisa toda é uma grande 
perda de tempo, mas a pompa toda da coisa pode 
ser divertida, e, afi nal de contas, você sempre gos-
tou de detonar mesmo.  Olha, é como impressionar 
as pessoas com quem você transa dizendo coisas 
tipo: “John Stuart Mill não poderia escrever alguma 
coisa dentro do rock, mas Dylan poderia escrever 
Um Ensaio Sobre A Compreensão Humana. A única 
coisa é que ele iria chamar de Like a Rolling Stone 
(*título de um sucesso de Dylan imortalizado por 
Hendrix). Dave Marsh da revista Creem Magazine 
me disse isso recentemente, e também a todo 
mundo que conheço. Ele comentou isso com todo 
mundo com quem ele conversou ao menos uma 
vez pelo telefone durante um mês. Imagine então 
você detonando uma dessas para cima de algu-
ma mina – ela vai pirar! Vai achar que você é um 
gênio! Ou isto ou então um tremendo de um baba-
ca. Mas nesse negócio, como em qualquer outro, 
você sempre ganha alguma coisa ao mesmo tem-
po que perde outra. Agüenta fi rme, bicho!

Onde nós estávamos mesmo? Ah sim, você 
também deve saber que a maioria dos seus co-
legas é formada por alguns dos maiores 
neuróticos do país, então 
pode ir se acostuman-
do desde já com a 
maneira que eles 
vão te mandar 
de cinco a 
dez pá-
ginas 

em 
espa-
ço sim-
ples de car-
tas infl amatórias 
e ultrajantes para 
que você divulgue algum gru-
po que eles garantem ser os novos Sto-
nes. É tudo muito incestuoso mesmo, como este 
grande e doentio clube repleto de pessoas que 
foram provavelmente os caras de visual mais en-
graçado da classe no tempo do colégio, daqueles 
orelhudos com acne, todos introvertidos, e que se 
sentam em casa todas as noites depois da escola 
para tocar seus discos enquanto os outros caras do 
colégio estão se arrebentando de rir e barbarizando 
prá valer. Destino cruel, a genialidade é dolorosa. 
Ou então pode ser um popstar frustrado, todo crítico 
de rock é um popstar frustrado e se pode ver até al-
guns deles cantarolando para si mesmo quando não 
há ninguém por perto. Cara, como são antiquados! 
Melodramático? Woooo!!! Alguns deles vão tão lon-
ge nisso que investem suas economias inteiras num 
guarda-roupa de algum popstar que está na moda, ou-
tros são tão obcecados ao ponto de ir mais além ainda 
ao formarem suas próprias bandas. Pode estar certo de 
que eles escrevem músicas e têm constantes devaneios 
e delírios dia e noite fantasiando com grandes contratos 
com um selo pelo menos como o da ESP Disks (*grava-
dora especializada em grupos obscuros e que foram ab-
solutos fracassos comerciais como o Godz).

Falando em investir suas economias, outra boa ma-
neira de demonstrar prá todo mundo do quarteirão que 
você é um crítico de rock é sair por aí e desperdiçar 
um bocado de grana comprando discos velhos 
em alguma banca de oferta. É comum 
rolar dessas bancas nos super-
mercados, repletas de 
coisas do ano 
passado 

q u e 
ficaram 

encalhadas e 
coisas ainda mais ve-

lhas, a preços que variam de 
uma ninharia como 5 mangos até não 

mais do que 15 paus. Se você for condescen-
dente com este tipo de espelunca regularmente, logo 

logo você vai começar a construir sua Coleção Defi nitiva  
de Álbuns de Rock’n’Roll, o que é uma necessidade para 
qualquer um que leve esse tipo de vida realmente a sério. 
O objetivo é simples: você deve ter TUDO, não importa o 
quanto obscuro ou vulgar seja, porque tudo tem seu lu-
gar dentro do grande baluarte do Rock. Você só tem de 
ir lá e torrar a sua grana, é um ótimo investimento. Você 
vai estar enchendo seu quarto como se ele fosse um 
silo, mas e daí: quantas outras pessoas você conhece 
que tenham um disco dos Battered Ornaments (*algo 
como ‘Os Decorativos Esbodegados’)? Certo. Eles não 
sabem o que estão perdendo.

(continua na próxima semana)

viver criativo

* notas do tradutor
** 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




