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episódio 43
Simplicidade

Estonteante

Oniodi, não sei exatamenteque ilustração fazerpara a sua matéria. Você tem alguma ideia?

Hum... Já sei. Você pode desenhar

 um rosto de uma pessoa formado

 por nuvens coloridas com formatos

 próximos a partes do corpo de pessoas

 com febre amarela que foram mutiladas

 durante uma experiência militar

 realizada pelo exército

 da Coreia do Sul, entendeu?
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Os textos de colaboradores e 
as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

Se sex shop existisse na 
antiguidade, haveria aqueles 
que se refestelariam entre 
pênis de látex, bonecas infl á-
veis, géis lubrifi cantes, cremes 
que aquecem, fantasias, camisinhas musicais, apetrechos 
sadomasoquistas, entre outros aditivos picantes. E mesmo 
não havendo, existia quem já fi zesse uma boa farra sem 
isso. Na Grécia Antiga, gravuras de sexo e nudez eram vene-
radas e adornavam casas e outros ambientes. Não bastasse 
a ornamentação fálica, festas eram dedicadas em louvor ao 
gozo supremo da carne, terminando sempre com a adoração 
prática a Dionísio, deus do vinho e das orgias.

A Grécia não é mais a principal fonte de infl uência à cultu-
ra ocidental, entretanto, a sacanagem continua em cena e, 
diga-se de passagem, nunca sairá. O termo pornografi a, en-
tretanto, surgiu com os gregos; literalmente: representação 
de prostitutas. Com o tempo, o termo mudou e hoje signifi ca 
mais a perversão gráfi ca do termo inicialmente constituído. 
Roma não se projetava longe das libertinagens gregas. Por 
lá havia um deus correspondente a Dionísio, Baco. Nas fes-
tas do vinha e orgias, a decoração caseira também não fugia 
à regra grega, falos e falos por toda a casa. 

Com a ascensão cristã ao poder na Europa, a devassidão 
pagã, ora ligada à religião, ora às próprias taras humanas, 
foi tomada como pecado. A sublimação carnal passou de 
prazer a mera reprodução da espécie. Em outras culturas o 
mesmo ocorria, pornografi a e orgia eram abolidas. Com todas 
as barreiras que se impuseram ao erotismo, mesmo assim 
a lascívia humana perpetuou séculos entre a desaprovação. 
A expressão dessa luxúria ganhou adeptos e mudanças tem-
porais em cada época e território. Pinturas, representações, 
modos, costumes, tudo se adaptou a períodos e moralismo.

O Brasil, país de terras quentes e mulheres fogosas, não 
se afasta em semelhança da Grécia Antiga. TV e revistas 
deixam clara a intenção voyeurística do brasileiro: quadris 
grandes e peitos fartos. Fosse apenas uma técnica midiáti-
ca estaria nesses veículos a culpa, entretanto, é no incons-
ciente coletivo que se baseia o método usado. Entre as fa-
mosas, aparecer nua na capa da mais conhecida revista de 
nu: Playboy. Carla Perez, que foi símbolo de beleza na dé-
cada passada, fez a editora vender aproximadamente um 
milhão de revistas quando apareceu nua na capa. Mesmo 

sendo um país católico, o pornográfi co tem império 
absoluto e inabalável. 

Enquanto não voltarmos a tem-
pos ermos, quando fazer sexo era 
praticamente obrigação, perma-
neceremos na cultura pornográ-
fi ca anônima e escusa. Prazer 
apenas do curioso e das mãos 
ávidas que procuram o falo 
quando da visão despida, ou 
mesmo prática, do sexo órgão 
e ação. Para aprofundar mais 
o assunto, o livro O olhar pornô 
– a representação do obsceno 
no cinema e no vídeo (Mercado 

de Letras, 1996, 199 p.) de Nuno 
César Abreu pode ajudar. O livro pode 
ser encontrado no Sebo Bom Livro 

(Rua Castro Alves, 2.052). Para 
quem não está muito interessa-
do em papo-cabeça, a seleção 
de contos universais Contos eró-
ticos que a Revista Nova adora 

(Ediouro, 2005, 204 p.), organiza-
do por Flávio Moreira da Costa, é 

uma melhor pedida.

Busquei por “Cronistas Brasileiros” no Google. Nos resul-
tados relacionados, aparecem Luis Fernando Veríssimo e 
Rubens Alves, ou seja, essa é a associação mais recorrente. 
Também são lembrados os nomes de Millôr Fernandes, Ar-
naldo Jabor e vez ou outra Moacyr Scliar. Eles são realmente 
ótimos. Mas falando em crônica, obviamente, a produção 
brasileira não se resume a esses autores grandões, cujos 
textos se proliferam em nossa caixa de entrada.

Para fugir dos nomes de sempre, a blogosfera apresenta 
boas opções. É um espaço aberto para cronistas com boas 
sacadas e boa escrita aparecerem. E o melhor, escrevem 
sem rédea e sem o freio imposto aos grandes nomes, escre-
vem pelo prazer de cronicar.

Simone Iwasso "é jornalista, mas gosta mesmo de contar 
as histórias que não saem no jornal" e faz isso, com destreza, 
no blogue Locutório (interney.net/blogs/locutorio/). As crô-
nicas, normalmente concisas, tratam do cotidiano com um 
olhar sensível, humano e inteligente. Transparece nos textos o 
prazer de falar daquilo que toca a autora e que muitas vezes 
não tem espaço para a publicação impressa. O Locutório é 
um espaço onde se ‘cronica’ com liberdade de estilo e tom.

Há quem diga que o taxista é a melhor fonte que um jorna-
lista pode ter. Ele conhece cada canto da cidade e conversa 
com os mais variados tipos de pessoas. Por consequência, 
fi ca sabendo de histórias únicas e muitas vezes bizarras. Um 
dos taxistas de Porto Alegre resolveu usar essas informa-
ções privilegiadas como conteúdo de um blogue. Mauro Cas-
tro defi ne o espaço Táxi Tramas da seguinte maneira: "Ta-
xistas são terríveis: reparam em tudo! Alguns, o que é pior, 
ainda escrevem na Internet".

Mauro leva os pitorescos acontecimentos do banco de trás 
do táxi para o mundo virtual. Ele costuma escrever no pró-
prio táxi, enquanto espera o próximo cliente, depois só digita 
os manuscritos e posta no endereço taxitramas.com.br. Os 
textos tem o tom de relato, são surpreendentes e bem-hu-
morados. A brincadeira já virou livro e se tornou uma coluna 
semanal no jornal do Estado.

Outro endereço bem bacana é o blonicas.zip.net, que reúne 
mais de 20 cronistas. A vantagem é que em um único espa-
ço pode-se encontrar diversos estilos de textos: humorados, 
sérios, temas de arte, temas de vida. Para se ter 
uma ideia, revirando os arquivos encontrei relatos 
sobre problemas com telemarketing, comen-
tários sobre o cineasta Woody Allen, im-
pressões sobre uma visita à Bienal. Há 
espaço para poemas, diálogos, prosa. 
É um blogue eclético e arejado.

Já no espaço Rufar dos Tambores, 
de Rubens Penz, o que impres-

siona é o domínio da lingua-
gem. Argumentação muito 
bem feita, descrições bem 
trabalhadas. Alternadamente 
surgem refl exões compactas, 
quase máximas, falando de po-
lítica, de cotidiano, da essência 
de ser brasileiro. O blogue traba-
lha bem com temas quentes, mas 
com enfoques diferenciados.

Nem só de nomes e sobrenomes 
conhecidos e incansavelmente 
repetidos vive a crônica nacional, 
mas também de toda palavra profe-
rida por ilustres anônimos da blogos-
fera.  Vivas aos nomes talentosos. Até 
aos não tão conhecidos assim.

Falo no
esquecimento

Contra a
afirmação
do mesmo (por 

Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

(por 
Mariana Lioto
CASCAVEL | PR

"Pois o 
jornalismo é uma paixão in-

saciável que só se pode digerir e 
torná-lo humano por sua confron-
tação descarnada com a realida-
de. Ninguém que não o tenha so-
frido para imaginar essa servidão 
que se alimenta dos imprevistos 
da vida. Ninguém que não tenha vi-
vido pode conceber, sequer, o que 
é essa palpitação sobrenatural da 
notícia, o orgasmo das primícias, 
a demolição moral do fracasso.
Ninguém que não tenha nascido 
para isso e esteja disposto a viver 
só para isso poderá persistir num 
ofício tão incompreensível e vo-
raz, cuja obra se acaba depois de 
cada notícia, como se fora para 
sempre, mas que não permite um 
instante de paz enquanto não se 
recomeça com mais ardor do que 
nunca no minuto seguinte"

Gabriel Garcia Marquez

Sebo Bom Livro
 
Rua Castro Alves, 2.052
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Paraná, e que reuniu 1,3 mil pes-
soas para debater “Mídia, ecolo-
gia e sociedade”. Discussões que 
apontaram para comunicadores 
– jornalistas, publicitários, relações 
públicas, estudantes de graduação, 
professores e pesquisadores – inte-
ressados em compartilhar atitudes e, 
ao fomentar pequenas escavações, de 
certa maneira, fazer a diferença em prol 
da causa ambiental.

Discussões relevantes que não poderiam 
se perder nos anais do evento, de acesso 
restrito. Por isso, os organizadores do Inter-
com Sul 2008 vislumbraram algo maior: um 
livro que, distribuído gratuitamente, ganharia 
as bibliotecas de universidades, escolas do Sul 
do País e que, de mão em mão, seria uma ação 
positiva gerando consequências positivas na re-
cuperação de um planeta saudável, na constru-
ção de um planeta sustentável.

Dessa maneira, foi idealizado Retratos Midiáticos 
do Meio Ambiente – Gestos de Interpretação. Cole-
tânea organizada por quatro professores da Unicen-

tro: Ariane Pereira, jornalista com dez 
anos de carreira, mestre em Le-

tras, com produção científi ca 
concentrada nas relações 

entre Mídia e Discurso, é 
docente efetiva do Depar-

tamento de Comunicação 
Social; Fernanda Pacheco 

de Moraes, publicitária há 
quinze anos, mestranda 

em Comunicação e Lin-
guagens, pesquisadora da 

Publicidade, do Marketing 
Direto e da Comunicação Vi-

sual, é professora efetiva do 
Departamento de Comuni-

cação Social; Már-
cio Fernandes, 
jornalista com 12 
anos de carreira, 
mestre em Comu-
nicação e Lingua-
gens, com publi-
cações centradas 

em Gestão da Comunicação e 
História das Mídias, também 
é professor efetivo do Departa-
mento de Comunicação Social; 
Maria Aparecida Crissi Knüppel, 
doutoranda em Educação, pes-
quisando, prioritariamente, Lei-
tura, Formação do Leitor e Socie-
dade e Escola, é docente efetiva 
do Departamento de Letras. 

O livro, que tem como guarda-
chuva a sustentabilidade ambien-
tal, pode, por isso, abrigar olhares 
múltiplos. Olhares que não são os 
mesmos do início do Intercom Sul 
2008. Afi nal, cada um dos autores, 
após participar das discussões du-
rante o evento, foi convidado, pelos 
organizadores da publicação, a re-
pensar a análise primeira. Assim, 
este livro não é a transposição sim-
ples de parte dos artigos presentes 
nos Anais. Ele traz visões transforma-
das e transformadoras.

Assim, se Retratos... tem como fi o 
condutor as relações, na contempo-
raneidade, entre mídia, ecologia e 
sociedade, tema do evento; tudo o 
mais que diz respeito à publicação é 
plural. Multiplicidade de pontos-de-
vista (são nove artigos), de autores 
(dezesseis), de vertentes teóricas a 
amparar as pesquisas, de corpus, de 
análises, de perspectivas. Assim, em-
brenhar-se páginas adentro signifi ca 
colocar-se na posição de quem busca 
diversidade de aventuras, de leituras.

A primeira parte do livro, Mídia, ecolo-
gia e sociedade – leituras plurais, reúne 
análises, baseadas em teorias distin-
tas, de textos que abordam o meio am-
biente e veiculados pelos mais diversos 
meios de comunicação. São cinco arti-
gos resultados de estranhamentos – de 
doutores, mestres, acadêmicos – rela-
cionados à abordagem dada pelos mass 
media ao meio ambiente.

Em Mídia, Ecologia e Sociedade: Uma 
Análise do Tencionamento das Racionali-
dade Estratégicas e Consensual no Tema, 
o autor, Claudio Schubert, afi rma que a so-
ciedade brasileira vive um cruzamento de 
diferentes racionalidades que orientam a 
ação da mídia na elaboração das pautas, 
na escolha das informações, na cobertura 
dos fatos, no enfoque dos acontecimentos 
e na edição das notícias. Entre os diferentes 
modos de pensar, a opção feita por Schu-
bert é buscar perceber como o tema ecolo-
gia é apresentado na sociedade pela mídia 
a partir de dois tipos de racionalidades: a es-
tratégica e a que busca a consensualidade.

Já as análises de Ariane Pereira, em “Mães 
e Filhos” uni-vos em favor da mamãe-nature-
za!, dá a seguinte pergunta: como as revistas 
voltadas para quem espera e para quem tem 
fi lhos abordam a temática meio ambiente? 
Para responder a esse questionamento, a au-
tora provocou batimentos entre os princípios da 
Análise do Discurso de linha francesa e textos 
publicados pela revista Pais e Filhos, da Edito-
ra Manchete. Gestos de leitura que, segundo o 
artigo, evidenciaram: “mães, a 'solução' para os 

sentes nas publica-
ções científi cas da 
Unicentro (Univer-
sidade Estadual do 
Centro-Oeste). Para 
isso, tomaram para 
análise os exempla-
res do período com-
preendido entre os 
anos de 2000 e 2007.

Já Iris Tomita, em Pu-
blicidade e Meio Am-
biente: uma relação de 
confl itos e aproxima-
ções, refl ete sobre a re-
lação, amparada pela pu-
blicidade, entre consumo 
e meio ambiente. Afi nal, 
a atividade é facilmente 
associada a algo engano-
so, com exclusiva intenção 
de vendas, estimuladora 
do consumo desenfreado 
e que, por isso, pode ser 
apontada como uma das 
responsáveis pelo momen-
to de incertezas quanto ao 

futuro do planeta. Porém, a 
pesquisadora salienta o papel 

desempenhado pela publicidade 
na formação de atitudes e hábitos 

culturais, extrapolando, assim, a vi-
são reducionista de incentivo ao con-

sumo e apontando-a como ferramenta 
de comunicação fundamental na sensi-

bilização sobre as questões ambientais.

Contextualizar as políticas que norteiam 
a educação ambiental no Brasil é o objetivo 

de Arnaldo Ferreira. Para isso, o autor faz um 
levantamento dos processos de inserção da 

educação ambiental nos debates internacionais 
e nacionais como objeto problematizador dos sis-
temas sociais, políticos e econômicos, na segun-
da metade do século 20. A partir daí, Ferreira nos 
convida a refl etir sobre o conjunto de ações que 
se inscrevem como política pública no Brasil, a 
partir da década de 1990, e as implicações na 
consolidação e institucionalização da política 
nacional de educação ambiental. Essa é a sín-
tese de A Educação Ambiental na década de 90 
no Brasil: Aspectos Preliminares sobre Políti-
cas Públicas, Comunicação e Cidadania. 

A última leitura sobre a urgência ambiental 
que vive a sociedade contemporânea apre-
sentada em Retratos... é Ecolândia: Prática 
Jornalística e Conscientização Ambiental em 
uma Rádio Comunitária. Este se apresenta 
como um relato, de Francine Herpich e Juliana 
Reichembach Gelatti, acerca do Ecolândia, 
veiculado pela Rádio Comunitária 106.3 FM. 
O trabalho, desenvolvido como projeto de 
extensão do PET (Programa de Educação 
Tutorial) do curso de Comunicação Social da 
UFSM (Universidade Federal de Santa Ma-
ria), tem como objetivo a produção de infor-
mações sobre meio ambiente e qualidade 
de vida de forma acessível ao público de 
uma rádio comunitária. A maneira como a 
conscientização ambiental é disseminada 
no programa é o ponto principal desenvol-
vido aqui pelas autoras.

E este é só o começo. Só o começo do 
que você encontrará nas páginas de Re-
tratos... Só o começo de uma discussão 
que ganhará corpo, nos próximos me-
ses, com o lançamento de mais dois 
livros, também coletâneas, igualmente 
resultados de refl exões pós-debates 
fomentados no Intercom Sul 2008. Re-
tratos Midiáticos do Meio Ambiente – 
Gestos de Comunicação é o primeiro 
livro de uma série, a 3C - Conversas 
Contemporâneas em Comunicação. 
Série que é fruto de uma proposta 
de trabalho do grupo de pesquisa 
Processos Midiáticos Eletrônicos e 
Impressos, registrado no CNPq. Co-
leção que é parte de um projeto am-
plo, nascido em 2006, no âmbito 
do Decs (Departamento de Comu-
nicação Social da Unicentro), o de 
tornar o Decs um marco em Ciên-
cias da Comunicação no Brasil em 
médio prazo.

Pretensão que encontra apoio 
nas palavras do professor dou-
tor José Marques de Melo, autor 
da apresentação do livro: “meu 
contato com o Grupo Comunica-
cional de Guarapuava é recente, 
mas minha percepção acadê-
mica está alicerçada em evi-
dências que o apontam como 
um dos mais promissores 
cursos de graduação do País. 
Educação não se faz apenas 
com edifícios e equipamen-
tos, mas principalmente com 
intelectuais motivados, dinâ-
micos e confi antes. (...) A pre-
ocupação em dar amplitude 
à produção científi ca legiti-
mada pelo IX Congresso de 
Ciências da Comunicação 
na Região Sul, mais conhe-
cido como Intercom Sul 
2008, difundindo-a sob a 
forma de livro, traduz a vo-
cação empreendedora do 
Grupo de Guarapuava”.

* Coorganizadora do livro

Reviravolta climática. Aquecimento global. Temperaturas 
em elevação. Desmatamento. Geleiras derretendo. O alar-
me de que nas questões ambientais estamos – nós, seres 
humanos – conduzindo o planeta de maneira torta soou. E, 
depois da Verdade Inconveniente, de Al Gore, o clima, o meio 
ambiente e a ecologia viraram – a partir da segunda metade 
de 2006 e continuam até os dias de hoje – assuntos cativos 
na imprensa mundial e brasileira.

Jornais, revistas, TVs, emissoras de rádio, sites de conteúdo não 
passaram sem registrar o medo de que seja tarde demais para 
o planeta; os vilões do aquecimento global e as saídas possíveis 
para esse lugar chamado Terra. Inevitável pauta. Inevitável tam-
bém abordar o assunto, as relações entre “Mídia, Ecologia e Socie-
dade” no maior congresso brasileiro de comunicação, o Intercom. 
Por isso, o evento nacional e também os cinco regionais elegeram, 
em 2008, justamente essa temática para debate central.

Afi nal, as inquietações dos profi ssionais, estudantes e pesquisa-
dores da comunicação estão em sintonia com o que está em pauta 
nos mass media, consequentemente, com o que preocupa grande 
parte da população mundial. Isso porque é inegável que os meios 
de comunicação de massa têm papel determinante nas discussões 
sobre aquecimento global. Assim, a urgência colocada pelos cientis-
tas e retratada, frequentemente, pelos jornais, revistas, boletins ra-

diofônicos, portais informativos e telejornais se apresentou como 
material vasto para os pesquisadores em comunicação.

Visões/leituras/perspectivas plurais apresentadas em for-
mato de artigo em âmbito nacional, como dito acima, no 

Intercom e regionalmente nas cinco versões menores do 
evento, um deles o Intercom Sul 2008. Evento realizado 

na Unicentro, universidade pública loca-
lizada em Guarapuava, interior do 

problemas ambientais contemporâneos está em nossas (das 
mães) mãos. Portanto, um futuro e um mundo melhor para 
nossos fi lhos 'depende de nós'”.

A maneira como os Meios de Comunicação de Massa, 
principalmente a mídia impressa, abordam o aqueci-
mento global e o efeito estufa também é uma preo-
cupação dos professores de Comunicação Márcio 
Macedo e Márcio Fernandes e dos estudantes 
de Biologia Norbert Heinz e Pâmela Fontana. O 
Aquecimento Global e Efeito Estufa: análise de 
coberturas das revistas Veja, Isto É e Época 
no ano de 2006 faz uma avaliação das co-
berturas dos dois temas, ao longo do ano 
citado, pelos três semanários. Assim, os 
pesquisadores tomaram como corpus 
o exemplar que apresentou a maior 
cobertura, em termos de centime-
tragem, dos dois assuntos. A análi-
se, porém, teve caráter qualitati-
vo e, ao término da observação, 
os autores concluíram que, 
entre as três publicações, 
a revista Época foi a que 
apresentou maior emba-
samento científi co na 
cobertura ambiental.

O jornalismo im-
presso também é o 

ponto de partida de 
Fernanda Brusius e 

Rondon de Castro 
em A Caracterização 

dos Catadores de 
Materiais Recicláveis 

de Santa Maria no Es-
paço Midiático. Pes-

quisa em que os auto-
res analisaram como 

os catadores de ma-
teriais recicláveis de 

Santa Maria são repre-
sentados pelos jornais 
locais A Razão e Diário 
de Santa Maria. Para 
essa análise e, ainda, 
para buscar identifi car 
por que os catadores são 
objeto de pauta, Castro e 
Brusius tomaram como 
aporte teórico a pesquisa 
de caráter crítico e a aná-
lise de discurso.

Meio ambiente e cor-
rupção: uma possível ex-
plicação para o noticiário 
ambiental, de Larissa Rigo 
e Cláudia de Moraes, ana-
lisa a relação entre meio 
ambiente, corrupção e co-
bertura ambiental. Para a 
pesquisa foram tomadas 
como corpus notícias vei-
culadas por jornais, sites, 
programas de televisão e 
telejornais com o objetivo 
de procurar demonstrar a 
visibilidade dada ao assun-
to e as formas de tratamen-
to diferenciadas, de acordo 
com a linha de cada um 
dos meios. Segundo as au-
toras, a análise evidenciou 
a existência de interesses 
políticos e econômicos de 
grande porte que, combi-
nados com uma atuação 
precária da imprensa, cola-
boram para que a corrupção 
infl uencie o conhecimento 
dos grandes desafi os da co-
municação ambiental, eti-
camente assegurada pelo 
papel social destinado aos 
meios de comunicação.

As discussões acerca de 
meio ambiente, ecologia, 
aquecimento global, efeito 
estufa e sustentabilidade vão 
além das leituras, apoiadas 
em teorias múltiplas, dos tex-
tos midiáticos apresentadas 
na primeira parte de Retra-
tos... Os gestos de interpre-
tação presentes na segunda 
parte do livro – Mídia, eco-
logia e sociedade – práticas 
acadêmicas e educação am-
biental – partem de como tal 
preocupação pode ser explo-
rada/trabalhada nas salas de 
aula. E esse é mais um motivo 
para tomar esta publicação 
como plural, mais uma razão 
para dar sequência nessa lei-
tura em tom de diálogo. Afi nal, 
a segunda parte da publicação 
é composta por quatro artigos, 
quatro refl exões sobre os pa-
péis da escola e dos meios de 
comunicação no desenvolvi-
mento de uma sociedade am-
bientalmente consciente e que 
prime pela sustentabilidade.

Assim, a preocupação pri-
meira de Sonia Maria Kurchai-
dt, Letícia Camargo, Vitor Hugo 
Zanette e Cristhiano Camargo 
foi verifi car se e com que frequ-
ência os temas meio ambien-
te, conscientização ambiental, 
preservação ambiental e edu-
cação ambiental se fazem pre-
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Do po

área de impressão seleciona 
o que há de cada uma dessas 
cores na página, posteriormente, es-
sas áreas atuarão como carimbos. A com-
binação das quatro chapas é capaz de deixar 
uma página multicolorida. Mais atraente aos olhos, 
mais efi ciente ao comunicar.

O setor em que tudo isso ocorre fi ca logo ao lado da re-
dação, quem me explica os detalhes do trabalho é Vilmar. 
Há 27 anos ele começou a aprender a profi ssão de nome 
complicado: fo-to-li-tó-gra-fo. Aquele que escreve com luz 
por meio dos fotolitos. O serviço também é conhecido 
como trabalho de pré-impressão.

- É uma profi ssão insalubre devido aos produtos quími-
cos que usamos diariamente. Além disso, é um trabalho 
que exige bastante atenção aos detalhes. Essa etapa 
ajuda a defi nir a qualidade da impressão.

Os cadernos vão chegando, um a um. Cada assunto 
tem um horário de fechamento. O primeiro a fechar é 
o People e já segue para a impressão, depois o Biss, 
Dia a dia, Esporte, e por último o Primeiro Caderno e 
a capa. Normalmente, cadernos semanais como o 
ALT ou o Outra Pauta são rodados primeiro.

Para poder se transformar em jornal, a ima-
gem de cada fotolito é transplantada para 
uma chapa de alumínio, que será a matriz da 
impressão. Para isso: mais luz. A exposição 
intensa à luz ultravioleta é a responsável por 
gravar o espaço de cada cor na chapa que 
vai para a máquina de impressão. É a luz 
que aclara a noite que faz o jornal.

A perfeição exige cuidado com cada mi-
límetro, a gravação de cada chapa pre-
cisa ser feita com precisa centralização. 
Caso contrário, as cores não se encaixa-
rão harmonicamente, causando sombras 
e borrões na impressão.

As chapas precisam fi car expostas a pro-
dutos químicos para que seja fi nalizada a 
confecção. Uma máquina pesada e quadra-
dona é quem realiza o processo. Para cada 
duas páginas preto-e-branco, uma chapa. 
Se as páginas forem coloridas, serão qua-
tro. E esse material não pode ser reutilizado.

Neste momento, já algumas horas depois 
da fi nalização do jornalista, temos a maté-
ria disposta, fragmentada por cor, num ver-
dadeiro jornal de metal.

O olhar com uma lente de aumento e o 
assombro: os rostos nas fotos não exis-
tem. O que existe é uma ilusão de ótica 
capaz de enganar o frágil e falho olhar hu-
mano. São pontos, nada mais que pontos, 
que combinados em diferentes intervalos 
vazios e em maiores ou menores tama-
nhos constroem cada imagem.

O que existe é a fragmentação de uma 
imagem em milhares de pontos, distribu-
ídas em diferentes doses de ciano, ma-
genta, azul e preto. O que o nosso olho 
vê é a materialização de qualquer cor, de 
qual forma, no papel jornal.

Com o Vilmar, trabalha Valtair. Em jor-
nal, há 15 anos.

- Aqui já fiz de tudo um pouco, tra-
balhei como vigia, atuei no telema-
rketing, ajudei na intercalação... O 
bom do trabalho é que é possível 
exercer outras atividades durante 
o dia, é possível conciliar.

Quando o jornal de metal fi ca 
pronto, é levado para o setor de 
impressão, logo atrás. Lá são 
três funcionários. O tamanho 
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O mouse, num movi-
mento que demonstra 

habilidade, caminha na tela 
do editor de texto até o canto 

superior esquerdo. O botão, no anti-
quado formato de disquete, recebe um 

clique. Salvar. O arquivo vai para um ser-
vidor interno do jornal. Cada clique no botão 

Salvar, um arquivo. Cada arquivo, uma notícia, 
informação, comentário, crítica, reportagem. Cada 

notícia um trabalho de apuração, entrevista, escrita, 
corta, recorta, pesquisa, escreve, modela, lapida, formata. 

Um texto não é um mundo, mas é uma parte dele. Suscita 
sentidos, estabelece ligações, e, por isso, merece cuidado com 

os detalhes, atenção minuciosa de um artista.

Salvar. Está feito o trabalho do jornalista que começara horas atrás. 
Da reunião de pauta ao clique no botão são horas. Em alguns casos, 
dias decorridos. Nesse tempo o pensar insiste em se voltar para o 
tema do trabalho: qual a melhor forma de fazê-lo?

Quando, depois de escrever e reescrever, pensar títulos e detalhes, o 
Salvar é acionado, se engana quem pensa que o trabalho acabou. É só 
o começo da maratona de impressão do jornal diário.

Fazer com que o arquivo-notícia se transforme em papel-notícia en-
volve uma equipe muito maior do que revela a assinatura de cada 

matéria. Nem caberia no expediente o nome de todos que con-
tribuem para um jornal funcionar.

Depois do OK do editor de cada caderno, o arquivo 
com os textos segue para a diagramação. Aí encon-
tra o arquivo com as fotos que complementam a 
matéria. É o momento de dispor todos esses ele-

mentos de forma funcional e harmônica. Para que o 
contato do repórter com a fi nalização da matéria seja 

maior, cada caderno possui um diagramador respon-
sável. Assim é possível o diálogo sobre a melhor forma 

de montar cada página.

Ao escrever é preciso estar com o olhar também vol-
tado para a página: qual o espaço disponível? Como a 
informação será disposta?

O primeiro obstáculo para os profi ssionais que traba-
lham depois dessa etapa é a inversão de horários: para 
fazer o jornal existir é preciso trocar o dia pela noite. 
Quando os postes acendem é que o trabalho deles co-
meça, e avança noite adentro. Cada função tem um 
horário mais ou menos defi nido, alguns trabalham 
até meia-noite, outros avançam madrugada aden-
tro. É a vigília que supera a noite que faz o jornal.

Depois da página montada é hora de transfor-
má-la em fotolito. O fotolito é um bicho estranho, 
um fi lme transparente, que depois de revelado 
se transforma em negativo. É o oposto do jornal 
que lemos. Como se cada informação tivesse 
um espelho, cada imagem tivesse um outro. 
A inversão é que torna a impressão possível. 
No verso do fotolito, nitrato de prata, AgNO3 
para os químicos. Depois de utilizados os 
fotolitos não podem ser reutilizados, mas 
o material é encaminhado para a recicla-
gem para que a prata seja retirada.

Para páginas com impressão preto-e-
branco, como essa, é necessária uma 
chapa de fotolito, que já vem no tama-
nho de duas páginas do jornal, como 
uma prévia do que o jornal vai ser, só 
que às avessas.

Já para a página com impres-
são colorida, como a capa do 
jornal ou a capa deste caderno, 
são necessários quatro fi lmes 
de fotolito. Além do preto, o 
magenta (algo próximo ao 
vermelho), o ciano (azul) e o 
amarelo entram em cena. 
As chapas continuam 
monocromáticas, mas a 
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orquê lês agora

do maquiná-
rio assusta, três 
metros de altura, 
vários metros de com-
primento. O papel entra 
por uma extremidade, e 
vai passando pelos cilindros 
em que a chapa corresponden-
te a cada cor já foi colocada. 
Primeiro imprime-se tudo que 
é ciano; depois ele se mistura 
ao magenta, já combinando os 
tons; depois o amarelo; e para 
fi nalizar o preto. Ao fi nal, o pa-
pel é cortado, dobrado. Cada 
caderno sai prontinho por uma 
esteira. Reproduzidos, cópias 
e mais cópias vão se amonto-
ando, idênticas.

- Com essas quatro cores de 
tinta, eu consigo fazer qualquer 
cor que existir. Combinando-as 
em diferentes porcentagens, a 
mágica é possível.

A mistura de cores é que faz o jornal.

Quem controla a mistura com água e tin-
ta é Xará; responsável pela impressão, nas 
duas máquinas, de milhares de metros de pa-
pel por dia. A tinta ganha vida e é desobediente, 
não se contenta só com o papel, partículas rolam 
pelo ar, deixando o ambiente mais pesado; eu juraria 
ter visto nuvens de gotículas coloridas. 

O rolo de papel é enorme, parecia que não acaba-
ria mais, 338 quilos. No entanto, num dia comum, 
são usados cinco rolos daquele, mais de uma 
tonelada e meia de papel. Se ele fosse de-
senrolado pela cidade de Cascavel, iria 
do Terminal de Transbordo Leste até o 
Terminal Oeste, ou seja, cruzaria o 
centro da cidade, e ainda sobra-
ria papel. São mais de cinco 
quilômetros de informação 
rodada por dia. O papel 
de um mês daria para 
estender um tapete 
de letras pela 277 
de Cascavel a Foz do 
Iguaçu. Em um ano, é 
papel sufi ciente para um 
tapete que vai e volta de 
São Paulo. Todo esse papel 
junto é só papel. Todo esse 
papel homogeneamente frag-
mentado e distribuído é capital 
de informação, e passa a ter va-
lor e utilidade social.

Nesse setor são três pessoas que 
trabalham para fazer tudo funcionar. 
Engrenagens, manivelas, correntes, 
porcas, botões e parafusos. Tudo devida-
mente ajustado para que o trabalho possa 
ser realizado com perfeição.

Todo esse processo acontece diariamen-
te. Tudo só funciona quando as diversas par-
tes trabalham em harmonia. É necessário, 
por exemplo, que alguém cuide para que não 
falte matéria-prima: as toneladas de papel, os 
baldes de tinta... caso contrário, de nada vale a 
informação apurada pelo jornalista.

A convenção social que estabeleceu determinados 
dias da semana como dias destinados ao descanso, 
parece ter se esquecido de algumas classes de traba-
lho. Entre elas está a dos profi ssionais que cuidam da 
reprodução e distribuição dos periódicos. Afi nal, para que 
o jornal possa ser lido na segunda, um grupo de pessoas 
precisa ser mobilizado no domingo. E assim são todos dias. 
Não importa se é feriado, dia santo ou o aniversário da mãezi-
nha. O jornal precisa sair. O trabalho precisa ser feito.

O barulho no setor de impressão é ensurdecedor, não perde para 
nenhuma indústria. No entanto, para quem se vê exposto ao alto ní-

vel de decibéis 
cotidianamente 

tudo se torna nor-
mal. Na verdade, 

o grupo por vezes 
conversa animadamente, parece 

que ouvem música clássica em vez 
do som rouco dos motores. É o ruído 

que rompe a noite que faz o jornal.

Recapitulando a trajetória do nosso 
fato jornalístico: o que era aconteci-

mento abstrato, virou bite pela mão dos 
jornalistas, que virou filme fotolito pela 

mão do fo-to-li-tó-gra-fo, que virou chapa 
metálica, que virou papel.

Fim?

Não.

Temos montes e montes de papel. Já dobrado, é cer-
to. Mas separados por caderno: pilhas de Biss, pilhas 
de People, e já chegam outras pilhas mais: esporte, 

informações locais, cultura.

Para montar um jornal capaz de agradar a todos, a mis-
tura de todos esses cadernos é necessária. E isso é feito 
manualmente, num processo chamado intercalação.

Conforme cada caderno tem a impressão finaliza-
da, é empilhado e passa por uma janela para a sala 

da frente. A sala possui mesas compridas e altas, 
ao longo de toda a extensão da parede; é sobre as 
mesas que a intercalação é feita.

São quatro pessoas que trabalham no setor, com duas 
pilhas de jornal, cada uma é um caderno diferente. O 

caderno da esquerda é aberto e o caderno da direita co-
locado no meio. Os dois vão para uma terceira pilha. O 

próximo caderno da esquerda é aberto e o próximo ca-
derno da direita colocado no meio. Os dois vão para uma 

terceira pilha. E assim, sucessivamente, tantos forem os 
cadernos, tantos forem os exemplares. A prática dos in-

tercaladores faz com que o trabalho ganhe uma agilida-
de que impressiona. Um caderno encontra o outro com 
um fi rme arremesso: tuf, tuf, tuf. É o som que o papel faz. 

Cada um num ritmo, concentram-se apenas na tarefa de 
vencer os montes de jornais que a máquina de impressão 

cospe. Sem perceber formam uma espécie de batuque, 
cada par de mãos é uma percussão. E a batida ritmada e 

contínua da intercalação que faz o jornal.

Nesse batuque, cada jornal é responsável por, no mínimo, 
cinco, seis batidas. Cada exemplar do jornal passa várias 

vezes pela mão dos intercaladores, de acordo com os 
cadernos que compõem o jornal daquele dia.

São fortes os braços dos que batucam na 
intercalação. Precisam ser. A repetição dos 

movimentos exige força e resistência. O 
olhar atento permite a leitura apenas 

de fragmentos de cada notícia, quan-
do a próxima palavra chega, o jor-

nal já passou. Senado aprova a 

medida que... 
Requião che-

ga a Foz do 
Iguaçu para... 

Na última sexta-
feira a reunião 

definiu o... O fluxo 
de carros em dire-

ção às praias teve 
um aumento de... 

Com o tempo não 
se vê mais o que há 

em cada página. De-
pois de tudo pronto, se 

o sono não bater muito 
forte, arruma-se um tem-

po para ler o que se aju-
dou a produzir.

Os montes agora já são 
de jornais completos, pronti-

nhos para informar. Agora precisam ir 
para os pontos de venda da cidade, para a casa de cada as-

sinante, para as dezenas de cidades do Estado em que o jornal 
é relevante e faz parte do cotidiano das pessoas.

Para dentro da cidade, motociclistas levam os exemplares 
de porta em porta, a centenas de assinantes todos os dias. 

Quando o trabalho começa, já é madrugada. Todo o esfor-
ço, mesmo no frio e na chuva, para que o jornal esteja na 

porta do assinante quando ele acordar.

Com o tempo, cada endereço onde há parada é memoriza-
do pelo entregador. O que cansa é o sobe e desce constante 

na moto. É cada entrega antes da aurora que faz o jornal.

Para os pontos de venda na cidade a distribuição é 
feita de carro. Cada porção de jornal tem um destino 

certo, espalham-se seguindo o sistema desenvolvi-
do há anos para que tudo fl ua da melhor maneira 

possível. Para que o jornal atinja cada cidade, 
carregamentos seguem pela 277, deixando 

porções de papel-jornal em cada lugar. Daí 
outras porções partem de ônibus para 

chegar ainda mais longe.

Poucas horas desde que o botão 
Salvar foi acionado e toda essa 

maratona chega ao fi m. Ou re-
começo? Afi nal, sempre há 
mais o que informar. E nes-
se processo vale a regra do 

efeito dominó: uma falha, 
um descuido ou um atraso 

compromete todas as etapas 
seguintes. Por isso, a responsa-

bilidade de quem escreve, edi-
ta, diagrama, prepara, imprime, 

intercala ou entrega é a mesma: 
só muda a hora que cada um 

trabalha na cadeia seqüencial 
de funções. Afi nal, é cada pes-

soa, com nome exposto ou 
oculto, que faz o jornal.
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Trainspotting
(Trainspotting)

Danny Boyle

Ewan McGregor, Ewen

Bremner, Jonny Lee Milller,

Robert Carlyle, Kevin McKidd

18 prêmios e 14 indicações (uma 

ao Oscar de Roteiro Adaptado)

94 min.

UK, 1996. Cor

Imogen Heap

Speak for yourself

2005

Electronica/Alternative

Indicado por:

Rony Santos

O protagonista Mark Renton (Ewan 

McGregor), um jovem escocês de 

Edimburgo, a namorada de 14 anos, 

Diane (Kelly MacDonlad), e os amigos 

Sick Boy, o atrapalhado (Jonny Lee Mil-

ler), Begbie, o temperamental (Robert 

Carlyle), e Spud (Ewen Bremner) estão 

imersos no mundo da heroína e de ou-

tras substâncias alucinógenas.

Fumam, bebem e festam o quanto po-

dem e, então, fecham-se no apartamen-

to e se injetam na veia o que veem como 

alternativa a uma existência inútil. Vão 

do céu ao inferno sem se importar com 

as consequências, que os arrebatam 

das piores maneiras possíveis: roubam, 

brigam, sofrem, presenciam a morte, 

discriminam e são discriminados... Al-

guns tentam sair, ‘avalizam’ os pais, 

outros vão e vêm, se fortalecem, se fra-

gilizam, mas o começo e o fi m são os 

mesmos, o que difere é o que cada um 

resolve fazer da jornada.

"Escolha sua vida. Escolha seu futuro. 

Escolha seu emprego. Escolha sua car-

reira. Escolha sua família. Escolha uma 

televisão enorme, um carro último tipo, 

celular e micro-ondas. Escolha tudo isso 

e tente imaginar-se feliz, entre todas 

essas coisas, num domingo de manhã. 

Mas por que escolher só coisas como 

essas? Será que você sabe as razões? 

Será que existem razões? Ou será que é 

tudo uma questão de escolha?".

Inspirado no livro homônimo de Irvine 

Welsh, que também assina o roteiro 

indicado ao Oscar, Trainspottig foi um 

dos fi lmes mais cultuados da segunda 

metade dos anos 1990. Entretanto, per-

manece atual e deve agradar tanto os 

que gostam de cinema independente, 

algo meio junkie, quanto os que apenas 

buscam um fi lme para horas vagas com 

alguma ação e algo que empolgue.

O fi lme, considerado uma versão light de 

Réquiem para um Sonho (2000), de Dar-

ren Aronofsky, é um belo cartão de visi-

tas do inglês Danny Boyle, que já havia 

feito o interessante Cova Rasa, em 1994. 

Depois disso, dirigiu o desnecessário A 

Praia (2000), o bom Extermínio (2002, 

com uma ótima trilha sonora) e o razo-

ável, que poderia ter sido surpreendente, 

Sunshine – Alerta Solar (2007).

 Invejável

A perfeição tem 
  esse som

Aumenta o Volume

    Paz e amor

       Arquivável

Tá, deixa
  passar...

N velas 

(por 
Rony SantosCASCAVEL | PR

(por 
Mariana LiotoCASCAVEL | PR

Como você se sentiria se em uma cena de ação 
de um fi lme ou numa cena romântica não tivesse 
um som ao fundo, uma música? Tudo bem que, às 
vezes, a trilha sonora de um fi lme ou de uma série 
é algo que nem percebemos logo de cara, mas sem 
isso o fi lme, por melhor que fosse, fi caria bem sem 
graça, não teria estímulo.

Foi em uma série de televisão (desses enlatados america-
nos) que eu conheci Imogen Jennifer Jane Hea; não que eu 
soubesse quem era ela, mas a um instante do fi nal do capí-
tulo o protagonista leva um fora, meio triste, meio perplexo, 
vira e sai caminhando por aquelas ruas limpas, seguras e sem-
pre meio molhadas que somente existem em Hollywood, ao 
som de Goodnight and Go. Achei superapropriado para a cena.

Minha namorada, um tempo depois, me mostrou um vídeo da 
tal cantora no You Tube. Era uma música interessante, e ao 
pesquisar mais sobre a cantora e as duas músicas, percebi 
que eram de um mesmo álbum.

Imogen Heap também empresta músicas para vários fi lmes de 
sucesso, tais como Shrek 2 e As Crônicas de Nárnia: O Leão, a 
Feiticeira e o Guarda-Roupa, além de vários seriados americanos, 
entre eles The O.C. e Six Feet Under.

Imogem estudou música e toca vários instrumentos, já tocou e cantou 
no Frou Frou, um projeto do produtor do primeiro disco dela (I Mega-
phone), e lançou o segundo trabalho, o CD Speak for Yourself. Diverti-
do para quem gosta de músicas românticas, não é meloso, e tem um 
estilo diferente, lançado pela própria Imogen, e aplicado tanto no Frou 
Frou quanto nos CDs singles que reúnem instrumentos de corda com 
efeitos eletrônicos e, lógico, a voz diferente e suavemente sensual.

O compacto Speak for Yourself é um CD de um pop diferente, com um 
romantismo diferente. Se você não tem tempo para escutar todas as 
músicas e pretende utilizá-lo em uma noite de festa ou em um jantar-
zinho a dois, escute em especial as faixas Headlock, Goodnight and go, 

Hide and seek, Just for now, I am in love with you e Closing In.

Não desperdice a oportunidade de ouvir 
sempre uma boa música.

Foi por livre e espontâ-
nea obrigação que cliquei o 

play no CD Speak for Yourself. Obriga-
ção porque há anos eu não escuto música canta-

da em língua inglesa, idioma que não domino. Depois 
de várias decepções com letras absurdas, optei por 
ouvir só o que posso entender: português e espanhol. 
Quem canta? Uma cantora inglesa chamada Imogen 
Heap. Para mim isso nem é nome de gente, muito me-
nos de mulher. Mas enfi m, play.

O som que surge é de uma voz suave. O fundo tem to-
ques eletrônicos. Misturam-se acordes que arranham 
meu ouvido e outros que soam como sinos de varanda. 
A voz é realmente suave, afi nada. Dormir com esse CD, 
a princípio, me parece uma opção excelente. Água com 
açúcar como todo bom embalador de sono.

Em alguns pontos a música tem lá um movimento, no 
fone de ouvido ela ecoa como se circulasse ao redor da 
minha mente. Caminha de um lado para o outro. Logo, 
surgem umas estranhas batidas de fundo, elas lembram 
aquelas músicas dance, as quais grupos de meninos dan-
çam repetindo passos combinados, infi nitamente. A voz 
que canta, no entanto, não é um berro, como é comum a 
essas músicas, se mantém um sussurro.

Em minha opinião, as músicas deveriam se mexer 
mais, evitaria o sono.

Apesar de cantar só, por vezes, os recursos utilizados 
dão a impressão de diversidade de vozes. A variação 
no tom cria efeitos como se fossem respostas. Os 
ecos atuam como um coro.

Por um momento pareço ouvir a voz daqueles 
três irmãos loirinhos, os Hanson. Eles têm voz 
de menina ou a Imogen tem voz de homem? 
Eles de menina.

A verdade é que no terceiro play, necessário 
para quem vai escrever, eu já estou acostu-
mada aos sussurros e batidas. Arrisco até uns 
movimentos de ombros. Vou guardar o CD 
para dormir qualquer dia. Talvez, por culpa 
da Imogen, eu até volte a garimpar música 
gringa. Se Imogen Heap foi aturável à ter-
ceira vista, devo estar perdendo algumas 
paixões musicais na língua do Tio Sam.

 

MALHAÇÃO 

SEGUNDA

Veridiana anima Norma Jean com sua 
ideia de aproximar Caio de Marina. Ju-
liana ordena a Bogumil, Bruno e Fernan-
dinho que paguem pelos livros roubados 
e criem uma peça de teatro baseada em 
uma das obras como forma de puni-los. 

TERÇA 

Adamastor afi rma que irá morar com 
Peralta. Guilherme convida Juliana e 
seus sobrinhos para morar com ele. 
Veridiana descobre informações sobre 
Araçá e o chantageia para forçá-lo a pro-
vocar uma briga entre Luciano e Alex.     

QUARTA 

Araçá cede à chantagem de Veridiana 
e planeja a aula de capoeira para que 
Luciano confronte Alex. Bruno e Fer-
nandinho têm trabalho para desenvol-
ver a peça sobre o livro 'Guerra e Paz'. 
Caio põe um soco inglês na mochila de 
Luciano.      

QUINTA 

Luciano se espanta ao desco-
brir que há um soco inglês 
em sua mochila e tenta 
convencer Marina de que 
se trata de uma armação 
para prejudicá-lo, mas ela 
não acredita. Araçá pega 
o soco inglês para si sem 
que ninguém perceba. 

SEXTA 

Araçá demite Luciano e se 
recusa a pagar o que deve 
a ele. Suzana estranha ao 
se deparar com um perfi l 
falso na lista de sua irmã. 
Alex suspeita que Lucia-
no possa estar dizendo a 
verdade e avisa a Norma 
Jean que vai apurar os 
fatos.  

SÁBADO

Não há exibição.

NEGÓCIO DA CHINA

SEGUNDA 

Zé Boneco e Carminda fazem as pazes. 
Otávio seduz Celeste. Adriano diz a Júlia 
que ela pode ser processada e até per-
der a licença de médica. Júlia percebe 
que a assinatura no prontuário foi falsi-
fi cada. Liu consegue se concentrar, tira 
Flor de Lys da jaula e fi ca em seu lugar. 

TERÇA 

Edmar avisa a Myrna que Flor de Lys 
acordou. Júlia desconfi a que Denise 
falsifi cou sua assinatura no prontuário, 
mas Diego não acredita. Denise fala mal 
de Adriano para Diego e ele estranha. 
Suyan fala para Flor de Lys que Jasão foi 
atrás de Wu e desapareceu.

QUARTA 

Flor de Lys diz a Suyan que elas preci-
sam se unir para encontrar Jasão. Ma-
tilde decide devolver Edmarzinho para 
Maralanis, contrariando a vontade de 
Alaor. Stelinha vai ao hospital e ameaça 
Flor de Lys para conseguir o pen drive e 
a senha.

QUINTA 

Joelma se preocupa ao descobrir que 
Antonella não dormiu em casa. Joelma 
fi ca nervosa com o desaparecimento de 
Antonella e liga para Diego em busca de 
notícias. Abigail conversa com Adriano e 
se anima quando ele faz um comentário 
negativo sobre Júlia. 

SEXTA

Denise surpreende Diego e Augusta em 
seu quarto e a mãe inventa uma descul-
pa, convencendo Denise. Diego vê Celes-
te no Parque das Nações e eles marcam 
de se encontrar. Alaor oferece dinheiro 
a Maralanis para fi car com Edmarzinho. 

SÁBADO

Suzete conta para a fi lha que a polícia 
disse que Heitor está morto. Lívia decide 
não contar nada para Theo sobre a mor-
te de Heitor. Matilde alerta Alaor que 
não será uma esposa submissa. Theo 
pergunta para a mãe sobre Heitor e Lívia 
não consegue mentir. 

TRÊS IRMÃS

SEGUNDA

Virgínia diz a Violeta que Suzana foi um 
presente para ela. Augusto aparece no 
esconderijo de Suzana. A foto de Xande 
escurece totalmente e Virgínia se deses-
pera. Xande tira Suzana do porão para 
jantarem juntos.

TERÇA 

Xande pede Suzana em casamento. Ela 
reage violentamente, mas logo se re-
signa diante das ameaças dele. Violeta 
descobre que Excelência está envolvido 
no sumiço de Suzana. Bento vê a foto de 
Baby no jornal ao lado de sua falecida es-
posa e fi ca perplexo.

QUARTA 

Baby comemora com Excelência a ma-
téria no jornal, mas teme as conseqüên-
cias. Polidoro descobre que Suzana está 
presa na casa de Excelência, no Rio de 
Janeiro, e Eros segue para lá com Gregg. 
Gregg domina Anacleto e Eros chega ao 
quarto de Suzana.

QUINTA 

Eros e Gregg caem em uma armadilha 
e vão embora sem encontrar Suzana. 
Sueli conta a Juliana que foi obrigada a 
abandoná-la para protegê-las do Tuba-
rão Branco. Anacleto esquece o celular 
no quarto de Suzana e ela consegue ligar 
para casa.

SEXTA 

Suzana fala com Eros quando Anacleto 
chega e toma o celular dela. Andrade e 
Alcides encontram Walquíria na prisão. 
Eros, Gregg, Jerry e Alma usam fanta-
sias para se infi ltrar no bloco de Violeta 
e capturam Anacleto. Augusto aparece 
para Suzana.

SÁBADO 

Suzana conversa com Augusto e ele pro-
mete protegê-la. O capanga revela a Eros 
onde está Suzana. Virgínia revela a Dora 
que Toninho é fi lho do casal que morreu 
no acidente de Artur. Alma diz a Gregg 
que é ela quem vai libertar Suzana do 
cativeiro.

CAMINHO DAS ÍNDIAS

SEGUNDA 

Aída comenta com Leinha que César se 
interessa ao saber que a fi lha está namo-
rando um empresário da Cadore. Raul diz 
a Yvone que vai deixar Silvia e ela sugere 

que ele simule a própria morte. Bahuan 
conta para Maya que está tudo certo 
para sua ida aos Estados Unidos. 

TERÇA 

Duda parte para a Índia. Raul chega em 
casa e diz que o motor de seu carro pifou. 
Deva distrai Komal para Maya e Bahuan 
se encontrarem. Bahuan e Maya notam 
Shankar olhando-os de longe com severi-
dade. Júlia diz para Raul que o carro dele 
não quebrou.                          

QUARTA 

Silvia percebe que o marido mentiu. 
Cadore acusa Raul de ter um caso com 
Yvone. Maya conta para Deva que Raul 
está precisando de alguém para fazer um 
serviço para ele na Índia. Maya casa com 
a árvore. Opash pede às fi lhas que não 
encostem em Hari.

QUINTA 

Raj liga para Chiara e descobre que Duda 
está na Índia. Raul contrata Maya como 
sua secretária temporária na Índia. Duda 
telefona para Raj e ele vai a seu encontro 
no hotel. Yvone se prepara para deixar a 
casa de Silvia. Raj encontra Duda.

SEXTA 

Raj e Duda se beijam. Raj e Duda pas-
sam a noite juntos. Yvone tenta conven-
cer Raul a não devolver o dinheiro da em-
presa. Maya encontra Bahuan escondida 
de Komal. Maya confessa a Deva que vai 
fi ngir que gostou do noivo para depois fu-
gir com Bahuan. 

SÁBADO 

Manu, Kochi e Komal recebem Opash, In-
dira, Karan e Raj em sua casa. Rani avisa 
a Maya sobre a beleza de Raj. Surya se 
sente ameaçada com a entrada de Maya 
para a família. Manu e Kochi aprovam 
Raj como futuro marido de Maya.

OS MUTANTES

SEGUNDA 

Sandra e Célia têm uma séria discus-
são por causa de Batista. Felipe fi ca 
decepcionado ao ver Bianca morder 

o bandido e diz que não pode viver 
com ela nesse estado. Toni e Cláu-
dia levam Aline, Miguel e Beto para 
o hospital. 

TERÇA 

Nil ameaça expulsar Magda do espe-
táculo, caso ela continue provocando 
Fabiana. Felipe chega em casa arra-
sado por causa de Bianca. Nati sente 
sede e Drácula oferece seu pescoço. 
Drácula incentiva Nati a mordê-lo, 
mas ela resiste. 

QUARTA 

Drácula pede para Nati chamá-lo 
de Lino, seu verdadeiro nome. Ele 
insiste para que ela ataque alguém.  
Ezequiel percebe que Érica fugiu. Dr. 
Sabiá e Eugênio estudam o coração 
de ouro. Pepe vê Samira e a abraça 
pensando ser Maria. 

QUINTA 

Luciano e Melquior se reencontram. 
Érica vai para casa de Teófi lo e pede 
ajuda. Ela conta que virou uma 
mulher-biônica e diz que precisa se 
esconder de Ezequiel. Irma e César 
resolvem ir disfarçados ao casamen-
to de Maria e Marcelo. 

SEXTA 

Ezequiel entra na casa de Teófi lo e 
avisa que ninguém irá impedi-lo de 
levar Érica de volta. Érica se escon-
de. Fabiana agarra Magda e se trans-
forma em cobra. Magda é sufocada 
pela cobra. Draco e Telê tentam 
convencer Samira a fazer um teste 
de DNA. 

SÁBADO 

Batista conta para Célia que ter-
minou tudo com Sandra. Tarso liga 
para Batista e diz que está preocu-
pado com o estado da mãe. César 
resolve fazer um strip-tease para 
Irma e ela se anima. Ferraz recebe a 
ordem de prisão contra Maria.

 

REVELAÇÃO

SEGUNDA 

Victória ouve Fausto marcando 
um encontro ao telefone. Esperta, 
ela anota o endereço do encontro. 
George Castelli se enfurece com 
Lara – a jornalista vai entrevistar 
Lucas Nogueira. Geléia pede para 
Júlia convencer Pedrinho a retornar 
ao tráfi co. 

TERÇA 

Victória surpreende Fausto em res-
taurante e pede explicações sobre 
a tal reunião com os empresários. 
A princípio, ele fi ca sem reação e 
em seguida tenta intimidar Victó-
ria. Dra. Fernanda trata os machu-
cados de Renan. Fausto tenta dri-
blar Victória com desculpas. 

QUARTA 

Lucas reconhece a voz do telefone-
ma e desliga o celular com uma ex-
pressão de perplexidade. Victória 
vai ao Joalheiro para apertar o anel 
que ganhou de Fausto. O Joalheiro 
diz que o anel é idêntico a uma jóia 
que o secretário Lucas comprou 
para Beatriz. 

QUINTA 

Victória tira um anel de dentro da 
bolsa e entrega a Lucas. Intrigado, 
ele diz que o tal anel é presente 
dele a Beatriz. Fausto e “Patrocina-
dor” vão tirar o dinheiro de Renan, 
em evento de cavalos. Geléia volta 
a ameaçar Júlia. 

SEXTA 

Victória entra no carro de Lucas 
para conversar. Elias e Olga discu-
tem por conta de Pedrinho. Beatriz 
e Fausto marcam encontro em lu-
gar secreto. No carro, Lucas e Vic-
tória falam a respeito de Beatriz e 
Fausto. 

SÁBADO 

Fausto e Beatriz tomam os primei-
ros goles de champanhe. O clima 
é de sedução. Lucas liga para Be-
atriz, mas cai na caixa postal. Des-
concertado, ao ser questionado por 
Vicky, Xavier conta que foi pegar 
uns documentos para Fausto.

O Disco Compacto 

é um espaço destinado a comentários indivi-

duais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD indicados (ou 

não). As opiniões emitidas não são de responsabilidade 

do autor do texto.
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Marley e Eu (legendado) – comédia – 
sábado e domingo 14h40, 16h40 e 19h15; se-
gunda, terça e quinta 14h10 e 19h05; quarta 
14h, 19h15 e 21h20.

Crepúsculo (legendado) – aventura – sexta 
16h15 e 21h15; sábado e domingo 21h20; se-
gunda, terça e quinta 16h15 e 21h15; quarta 
16h.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – animação – 
sexta 14h e 17h55; sábado, domingo e quarta 
14h30; segunda, terça e quinta 14h e 17h55.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comédia – 
sexta 15h45,   19h30 e 21h30; sábado, domin-
go e quarta 16h10, 19h30 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 15h45, 19h30 e 21h30.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Noivas Em Guerra (legendado) – 
comédia romântica – diariamente 13h50, 
15h50, 17h50, 20h10 e 22h10. 

Barigüi 2: Sete Vidas (legendado) – drama – 
diariamente 20h55.

Um Faz de Conta Que Acontece (dublado) – 
comédia – sexta 13h45, 16h, 18h20 e 23h30; 
sábado 11h30, 13h45, 16h, 18h20 e 23h30; do-
mingo 11h30, 13h45, 16h e 18h20; segunda a 
quinta 13h45, 16h e 18h20.

Barigüi 3: Verônica (nacional) – policial – sexta 
14h50, 17h15, 19h15, 21h20 e 23h50; sábado 
12h50, 14h50, 17h15, 19h15, 21h20 e 23h50; 
domingo 12h50, 14h50, 17h15, 19h15 e 21h20; 
segunda a quinta 14h50, 17h15, 19h15 e 
21h20.

Barigüi 4: Bolt – Supercão (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 12h30.

Foi Apenas um Sonho (legendado) – drama – 
diariamente 17h30 e 22h30.

Marley e Eu (legendado) – comédia – diaria-
mente 15h e 20h.

Barigüi 5: Sim, Senhor (legendado) – comé-
dia – sexta 14h55, 17h10, 19h25, 21h40 e 00h, 
sábado 12h20, 14h55, 17h10, 19h25, 21h40 e 

00h; domingo 14h55, 17h10, 19h25 e 21h40; 
segunda a quinta 14h55, 17h10, 19h25 e 
21h40.

Barigüi 6: Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 12h.

O Curioso Caso de Benjamin Button (legen-
dado) – drama – diariamente 14h10, 17h40 e 
21h10. 

Barigüi 7: O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes 
(dublado) – animação – sábado e domingo 
11h10. 

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comédia – dia-
riamente 13h10, 15h30, 18h, 20h15 e 22h25.

Barigüi 8: O Leitor (legendado) – drama – sex-
ta 13h40, 16h15, 19h, 21h35 e 00h20; sábado 
11h05, 13h40, 16h15, 19h, 21h35 e 00h20; 
domingo 11h05, 13h40, 16h15, 19h e 21h35; 
segunda a quinta 13h40, 16h15, 19h e 21h35.

UCI – Shopping Estação

Sala 1: Sim, Senhor (legendado) – comédia – 
diariamente 12h30, 14h45, 17h, 19h25, 21h40 
e 23h55.

Sala 2: Um Faz de Conta Que Acontece (du-
blado) – comédia – diariamente 13h, 15h15, 
17h30, 19h45 e 22h.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – diariamente 13h40, 15h50, 18h, 20h10 e 
22h20.

Sala 4: O Corajoso Ratinho Despereaux (du-
blado) – animação – diariamente 12h20, 
14h25 e 16h30.

O Dia em Que a Terra Parou (legendado) – 
ação – diariamente 18h35, 20h50 e 23h10.

Sala 5: Noivas em Guerra (legendado) – 
comédia romântica – diariamente 13h20, 
15h20, 17h20, 19h20, 21h20 e 23h30.

Sala 6: Verônica (nacional) – policial – diaria-
mente 13h10, 15h10, 17h10, 19h10, 21h10 e 
23h20.

Sala 7: Foi Apenas Um Sonho (legendado) – 
drama – diariamente 20h e 22h30.

Madagascar 2 (dublado) – animação – diaria-
mente 12h, 14h, 16h e 18h.

Sala 8: Bolt 
– Supercão (dublado) – animação – diaria-

mente 13h30, 15h40 e 17h50.

Surpresas do Amor (legendado) – comédia – 
diariamente 19h55, 21h55 e 00h.

Sala 9: Austrália (legendado) – drama – diaria-
mente 21h30.

Marley e Eu (legendado) – comédia – diaria-
mente 13h50, 16h25 e 19h.

Sala 10: O Grilo Feliz e Os Insetos Gigantes 
(dublado) – animação – diariamente 12h40 
e 14h40.

O Curioso Caso de Benjamin Button (legen-
dado) – drama – diariamente 16h40, 20h20 
e 23h40.

LONDRINA

Cine Catuaí

Sala 1: Verônica (nacional) – policial – diaria-
mente 17h, 19h e 21h.

Madagascar 2 (dublado) – animação – sába-
do e domingo 15h.

Sala 2: Foi Apenas Um Sonho (legendado) – 
drama – diariamente 20h.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – sexta, sábado, domingo e quarta 16h, 
18h, 20h e 22h; segunda, terça e quinta 17h15, 
19h15 e 21h15.

Sala 4: Sim, Senhor (legendado) – comédia – 
sexta, sábado, domingo e quarta 15h, 17h15, 
19h30 e 21h45; segunda, terça e quinta 
16h45, 19h e 21h15.

Sala 5: O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – sexta, sábado, domin-
go e quarta 15h, 18h e 21h; segunda, terça e 
quinta 17h30 e 20h30.

Sala 6: Um Faz De Conta Que Acontece (du-
blado) – comédia – sexta, sábado, domingo 
e quarta 15h, 17h, 19h e 21h; segunda, terça e 
quinta 17h, 19h e 21h.

Sala 7: Noivas em Guerra (legendado) – co-
média romântica – sexta, sábado, domingo 
e quarta 16h, 18h, 20h e 22h; segunda, terça 
e quinta 17h, 19h30 e 21h15.

 FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 1: 

Sala 2: Coração de Tinta (dublado) – aventu-
ra – diariamente 17h, 19h30 e 22h15.

Sala 3: Marley e Eu (legendado) – diariamen-
te 17h15, 19h45 e 22h.

Sala 4: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – diariamente 20h e 22h30.

O Dia em Que a Terra Parou (legendado) – 
ação – diariamente 17h30.

Cineplex 

Sala 1: Um Faz de Conta Que Acontece (du-
blado) – comédia – diariamente 15h10, 17h10, 
19h20 e 21h20.

Sala 2: Quarentena (legendado) – terror – dia-
riamente 16h30 e 19h10.

A Troca (legendado) – drama – diariamente 
21h.

Sala 3: O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – diariamente 21h10.

O Corajoso Ratinho Despereaux (dublado) – 
animação – diariamente 15h, 17h e 19h.

Sala 4: Austrália (legendado) – drama 
– diariamente 17h30 e 20h50.

O Dia em Que a Terra Parou (le-
gendado) – ação – diariamente 
15h20.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamen-
te 16h, 19h50 e 21h30.

Sala 2: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – diariamente 
16h15.

Marley e Eu (legendado) – co-
média – diariamente 19h30.

Crepúsculo (legendado) – 
aventura – diariamente 21h20.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

É bom que você busque um compreensão 
mais profunda sobre o seu psiquismo e so-
bre a maneira como se relaciona com as 
pessoas. Compreendendo melhor a si mes-
mo, você poderá adquirir mais segurança 
emocional. 

Ocorrerão mudanças no trabalho, devido a 
necessidade de planejar melhor suas ações. 
E' bom que você se mantenha dentro do que 
foi planejado para que não haja enganos. 
Não remoa mágoas antigas e dê chance de 
as pessoas se aproximarem de você. 

Muita atividade junto aos amigos, mas, 
procure não se envolver em atrito com eles. 
Novas oportunidades na carreira profi ssional 
permitirão uma grande melhoria através de 
empreendimento pessoal ou de promoção 
no trabalho.

Diminuirão os problemas na vida cotidiana, 
e nos estudos, graças a atitudes mais fi rmes 
no que toca a esses assuntos. Estímulo posi-
tivo para a vida social, a participação comu-
nitária e as relações de amizade.

Dúvidas e sentimentos pouco claros 
trarão certo confl ito interior. Talvez 
você precise aprender a ser agressivo 
de uma forma diferente da que lhe é ha-
bitual. Condições tranqüilas e positivas 
no trabalho.

Dia excelente para estudos, testes, fé-
rias, amor e contatos pessoais. Melhor 
ainda para contratar servidores, contar 
com favores, fi anças, etc. A impulsivida-
de será negativa para a carreira profi s-
sional. Cuidado com discussões.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Vigor físico, agressividade e impulsivida-
de no seu modo de agir são qualidades 
que estarão reforçadas em seu caráter. 
A vida amorosa fará com que tenha im-
pulsos apaixonados que podem criar si-
tuações tensas.

Novos planos para a sua elevação de 
cargo, de conhecimentos profi ssionais 
deverão ser estudados agora. De resto, a 
infl uência será ótima para a vida amoro-
sa e familiar e para tratar com amigos e 
personalidades de nossa sociedade.

Seu forte magnetismo pessoal hoje de-
verá atrair a simpatia alheia, o que lhe 
trará muitos benefícios e uma nova pos-
tura sobre a vida. Novas e duradouras 
amizades também estão previstas. Êxito 
em trabalhos manuais.

Raciocínio rápido, excelente intuição e 
mente voltada somente para o bem, é o 
que lhe pressagia o fl uxo astral. Contudo, 
evite excesso de velocidade ao dirigir e 
seja mais constante em seus projetos.

Alegria e tranqüilidade com relação a si 
mesmo. Você, provavelmente, passará 
por uma fase que será decisiva em seu 
relacionamento com pessoas da socie-
dade e que marcará mudanças em sua 
vida.

Problemas envolvendo fi nanças. Seja 
cauteloso. Evite decisões importantes. 
Sensualismo exagerado e cuidado com 
o nervosismo. Você poderá se sentir 
abatido e com pouco estímulo para o 
trabalho.

“A tese de que as neuroses e as psicoses se origi-
nam nos confl itos do ego com as suas diversas ins-
tâncias governantes – isto é, portanto, de que elas 
refl etem um fracasso ao funcionamento do ego, 
que se vê em difi culdades para reconciliar todas as 
várias exigências feitas a ele –, essa tese precisa ser 
suplementada em mais um ponto”.

 Neurose e Psicose, Sigmund Freud

“A contradição, pois, existe apenas enquanto 
mantemos os olhos fixados na situação no 
começo da neurose, quando o ego, a serviço da 
realidade, se dispõe à repressão de um impulso 
instintual. Porém isso não é ainda a própria 
neurose. Ela consiste antes nos processos que 
fornecem uma compensação à parte do id 
danificada – isto é, na reação contra a repressão 
e no fracasso da repressão –. O afrouxamento 
da relação com a realidade é uma consequência 
desse segundo passo na formação de uma 
neurose, e não deveria surpreender-nos que um 
exame pormenorizado demonstre que a perda 
da realidade afeta exatamente aquele fragmento 
de realidade, cujas exigências resultaram na 
repressão instintual ocorrida”.

A Perda da Realidade na 
Neurose e na Psicose, Sig-
mund Freud

“Este último poder, com efeito, é mais uma questão de 
forma do que de fato; no assunto da ação, a posição do ego 
é semelhante à de um monarca constitucional, sem cuja 
sanção nenhuma lei pode ser aprovada, mas que hesita 
longo tempo antes de impor seu veto a qualquer medida 
apresentada pelo parlamento. Todas as experiências da 
vida que se originam do exterior enriquecem o ego; o id, 
contudo, é o seu segundo mundo externo, que ele se 
esforça por colocar em sujeição a si”.

O Ego e o Id, Sigmund Freud 

“A ambiguidade está entre quem fala e quem pensa em tudo, 
a divergência produz um silêncio. Só mais uma pergunta: 
quem não sabe que está falando, só porque ninguém 
entendeu? Óbvio que nem tudo é ambíguo. Eu é que perdi 
os sentidos. Os cinco vêm diversos, num mesmo universo: 
nuliverso — contrasenso. Perdi os duplos sentidos, diem 
perdidi, idem pertitit. Quem diz o que não falou, o que não 
disse — eu falei. O dito está falado”.

Catatau, Paulo Leminski

“Literatura é um conceito (ou preconceito) ocidental 
moderno, uma categoria europeia, baseada na produção 
textual da França, principalmente com a concorrência, meio 
discrepante, da tradição anglo-saxã, milionária de valores 
e performances textuais. Outras literaturas da Europa, a 
espanhola, a alemã, a italiana, a russa, apesar de cumes 
insuperáveis, sempre fi caram como coisa ligeiramente 
periférica e subsidiária. Quantos gênios e obras-primas não 
fi caram desconhecidos e obscuros apenas porque tiveram 
a desgraça de acontecer em húngaro, em sueco, em 
gaélico, em albanês, em íidisch, em polonês, em galego, 
em fi nlandês, em holandês, em tcheco, em português...”

Anseios Crípticos 2, Paulo Leminski

“Como descobriu Tom Sawyer (no 
capítulo 2 do livro de Mark Twain), 
quando as pessoas não são obrigadas 
a trabalhar, até mesmo as tarefas mais 
banais podem chegar a ser insólitas 
e interessantes: o problema não é 
mais como fazer com que as pessoas 
as executem, mas como acomodar 
a todos os voluntários. Não seria 
realista esperar que as pessoas 

trabalhem todo o tempo em trabalhos desagradáveis 
e sem grande signifi cado sem vigilância e incentivos 
econômicos; mas a situação torna-se completamente 
diferente se se trata de dedicar dez ou quinze horas 
por semana em tarefas autogestionadas, variadas e 
úteis que nós mesmos escolhemos”.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb

“Não é melancolia, nem filosofia. A indústria de 
fatos segue, uma crise ali, um divórcio aqui, uma 
guerra, uma eleição — nos jornais, o mundo 
ganha uma ordem que não tem. Informar quer 
dizer ‘impor forma’”.

Crônicas de Repórter, Pedro Bial

“Nessas condições, cabe especialmente à função 
poética recompor universos de subjetivação 
artifi cialmente rarefeitos e ressingularizados. Não se 
trata, para ela, de transmitir mensagens, de investir 
imagens como suporte de identifi cação ou 
padrões formais como esteio de procedimento 
de modelização, mas de catalisar operadores 
existenciais suscetíveis de adquirir 
consistência e persistência”.

Caosmose, Felix Guattari

"Debrucei-me sobre livros a 
ver passar rios de palavras".

Catatau, Paulo Leminski
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Engajado em 
lutas sociais e 
políticas desde a 
juventude, o escri-
tor, jornalista e fra-
de dominicano Carlos 
Alberto Libânio Christo, 
mais conhecido como 
Frei Betto, é um exemplo 
da resistência contra o sis-
tema ditatorial que foi vigente 
no Brasil durante mais de 20 
anos. Por duas vezes o escritor foi 
preso, sendo que um dos cárceres 
durou quatro anos. Na prisão, sofreu 
torturas e sentiu na pele os horrores 
de um período em que a liberdade de 
expressão e a tolerância política não exis-
tiam. Foi na prisão também que escreveu 
o primeiro livro, Cartas da Prisão. Hoje, após 
quase 40 anos de trajetória literária, Frei Betto 
conta com mais de 50 livros de autoria própria. 
Além de escritor e religioso, durante dois anos, 
Frei Betto foi assessor do programa Fome Zero, 
criado durante o primeiro mandato do presiden-
te Lula. Por divergências em relação aos rumos 
que o programa estava tomando, o frade deixou 
o cargo no governo. Em entrevista para o Gazeta 
ALT, o escritor conversou com a repórter Anita 
Hoffmann e falou um pouco sobre produção li-
terária e história, sobre os movimentos de base 
de que participou e sobre a ditadura militar.

ALT - Numa escala de valor, que lugar ocupa a 
literatura em sua vida?

Frei Betto - Olha, eu diria o segundo lugar. 
Em primeiro lugar é a minha experiência es-

piritual e em segundo lugar é a literatura, 
que é a minha paixão.

ALT - O senhor enfrentou mui-
tas difi culdades para a publi-

cação de seus livros ou não? 
Quais foram as condições 

de publicação?

Frei Betto - Reco-
nheço que hoje, 

para um autor 
novo e inédito, 

é muito difí-
cil conse-

g u i r 
a publi-

cação de um livro. 
Eu devo isso aos generais 

brasileiros, porque eles me pren-
deram, aliás, duas vezes, mas 
na segunda, em 1969, fi quei 
preso até 1973, escrevia car-
tas para a família e para os 
amigos, então essas cartas 
foram reunidas e transfor-
madas em livros, primeiro 
na Europa, e só saíram no 
Brasil muitos anos depois. O 
meu primeiro livro, Cartas da Pri-
são, acaba de receber uma nova edi-
ção da Editora Agir, agora reunindo to-
das as cartas, porque nos anos 1970 houve 
uma edição dos primeiros dois anos e depois 
houve uma edição dos últimos dois anos. O êxito 
de Cartas da Prisão facilitou a minha entrada no 
mundo editorial e hoje eu não tenho difi culda-
des para publicar meus livros, até me dou ao 
luxo de poder escolher editoras. 

 

ALT - Suas obras literárias, embora fi ccio-
nais, trazem em si o germe do testemunho 
de uma época que precisa ser conhecida e 
compreendida por nossos contemporâne-
os. Cada uma traz a denúncia da opres-
são e das injustiças, ao mesmo tempo 
em que anuncia possibilidades de uma 
transformação libertadora. Podemos 
dizer que Frei Betto tem esse reconhe-
cimento por parte de nossa juventude?

Frei Betto - Quando eu faço fi cção, 
eu não procuro fazer uma literatura 
de esquerda e nem engajada, eu 
procuro fazer uma literatura bela. 
A literatura não tem que ser de es-
querda e nem de direita, ela tem 
que ter valor estético. A obra re-
fl ete o autor, isso é inevitável. Eu 
não poderia jamais prescindir 
da minha experiência divina, da 
minha memória e, como eu es-
crevo com a pele e não com a 
razão, como eu escrevo com a 
subjetividade, com a emoção 
e não com a lógica quando 
eu faço fi cção, eu acho ab-
solutamente natural que 
venham à tona a minha 
vivência, os meus valores, 
as minhas concepções 
políticas, embora não 
haja em mim a intenção 
de fazer uma literatura 
política. A literatura não 
tem que ser adjetivada; 
só há dois adjetivos, ou 
ela é boa ou ela é ruim, 
e eu procuro dar o me-
lhor de mim mesmo, 
deixando essa ava-
liação por conta dos 
críticos e, sobretu-
do, dos leitores. 

A voz 
que 

não se 
calou

(por 
Anita Hoffmann*
GUARAPUAVA | PR

ALT - Quais os 
autores que mais con-

tribuíram para sua forma-
ção literária?

Frei Betto - Na verdade, eu sou fi lho de pai 
e mãe escritores, isso signifi ca que nasci numa 

casa que não era muito grande, habitada por 8 fi -
lhos, e todos os recantos eram biblioteca, porque não 
havia um cômodo específi co para ser biblioteca, inclusi-
ve a cozinha e o banheiro. A cozinha porque minha mãe 
é especialista em culinária, tem até livros publicados, e 

o banheiro por questões óbvias. Eu já cresci no mundo 
dos livros e, muito cedo, li aquelas coleções de capa e 

espada, Monteiro Lobato e Jorge Amado. Na época 
de minha adolescência, nós éramos muito in-

fl uenciados pela literatura francesa; a gente 
lia Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Guy 
de Maupassant, Musset, André Malraux. En-

fi m, isso tudo me infl uenciou. Hoje, eu diria 
que a dois autores brasileiros eu recorro fre-

quentemente pra me alimentar literariamente, 
Machado de Assis, quanto à forma, ao ritmo, e 

Guimarães Rosa, quanto à ousadia criativa, a capa-
cidade de fazer a linguagem transcender.

ALT - O jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator 
bom ou mau para a arte literária?

Frei Beto - Eu acho excelente, porque eu devo ao jor-
nalismo minha facilidade de escrever. Conheço muitos 

escritores que sofrem atrozmente no processo criativo e 
graças ao jornalismo isso não me acontece. Eu consigo 

escrever uma média de cinco a sete artigos por mês para 
jornais e revistas e estou sempre trabalhando em algum 

projeto literário, o que me dá enorme prazer.

ALT - O século 21 é considerado o século das comunicações. De que 
forma os meios de comunicação, os jornalistas e as novas tecnologias 

podem contribuir para diminuir as diferenças sociais no Brasil e nos 
demais países da América Latina?

Frei Betto - Bem, o Norberto Bobbio (fi lósofo e político italiano) diz que 
as pessoas de esquerda são todas aquelas que fi cam indignadas com 

as desigualdades sociais, e as de direita são aquelas que acham a desi-
gualdade tão natural quanto o dia e a noite. Então eu creio que as comuni-

cações têm um papel muito importante de provocar a indignação por meio 
da informação veraz sobre a realidade brasileira, o que, lamentavelmente, a 

maioria dos veículos, dos grandes veículos, não só não fazem, como, inclusi-
ve, mascaram essa realidade, para vivermos na ilusão de que tudo vai bem e 

não há nada a ser transformado.

ALT – Que conselho o senhor daria a quem quer iniciar a vida literária?

Frei Betto - Leia muito e leia os clássicos, leia gente reconhecidamente de qualidade 
e não perca tempo lendo vulgarizações. Escreva muito, consciente de que a primeira 

redação é a primeira de dezenas até se chegar ao texto fi nal. Muitos escritores não che-
gam a virar autores porque nunca disseram a eles que a primeira, a segunda, a terceira 

redação são sim, em todos nós, composição infantil; depois é que a gente vai começando 
a trabalhar o texto, a dar o sabor estético, a maquiar, a ajeitar essa alquimia absolutamen-

te complexa que é chamada sintaxe e concordância. O processo de criação literária é um 
processo lento, é uma gestação que exige muita tranquilidade. Guimarães Rosa, inclusive, 

dizia que quando terminava um livro, deixava seis meses na gaveta, pelo menos, pra assen-
tar a emoção, depois eu o relia com olhos muito críticos. Eu faço isso, hoje não entrego um 

livro pro editor sem ter lido, relido, mexido nele pelo menos umas dez vezes, sem exagero. 

*Acadêmica de jornalismo
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