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Diário de 

Neuroses:

Micro

Lixo. Afff...

HORRÍVEL.
AHHH.

Agora sim.

DROGA!

Não consigo

mais fazer.

esse desenho tá

um lixo. AHHHH.

Bolacha preta,
praticamente torrada

“Está rolando no prato, bolacha preta sonora!”. Essa era a 
clássica frase que eu ouvia de uma das rádios da pequena 
cidade em que cresci. O locutor, macaco velho do rádio, 
impostava a voz para anunciar aos ouvintes que mais uma 
música começava. Naqueles idos tempos, CD ou MP3 
eram coisas de um futuro muito distante: os Long Play 

eram ainda os protagonistas 
da era de ouro dos discos. Na 
casa de minha avó, onde pas-
sava a maior parte do tem-
po, um toca-discos ornava o 
ambiente da sala. Antes da 
chegada da parabólica, era 
aquele peculiar aparelho o ar-
tista principal da família. Para 
ouvir, dispúnhamos de uns 
poucos discos, nada que me-
reça muito destaque, mas me 
recordo de alguns: Sérgio Reis, 
As Marcianas, Tony Damito e, 
por último, mas não menos 
desinteressante, João Cadela e 
Grupo Canil. Até parece men-
tira, mas esse último até hoje 
provoca risos em quem dele 
toma conhecimento. 

Passados os anos, o velho toca-discos fi cou jogado em algum canto do porão. O CD 
já chegava para fi car e na comunidade que morávamos éramos os primeiros a trazer 
a novidade. No rádio não se ouvia mais as bolachas pretas sonoras; as modifi cações 
na indústria fonográfi ca estavam por toda a parte. Mas o disco não morreu e prova 
disto é o Dia do Disco, comemorado nesta semana, mesmo esquecido após déca-
das de serviços prestados à música. Como eu, ainda há muitos que se lembram dos 
tempos em que o gigante caía no prato e suavemente a agulha passava pelas frinchas 

que permitiam o limpo som. 
Em casa tenho um LP, 

Pet Shop Boys, da década de 1980, mas o tenho pela 
simples beleza e criatividade da capa. Nem ouvi-lo 
posso. Parti em busca de alguém que ainda defen-
desse a existência dos bolachões: Paulo Miranda, o 
Paulinho, livreiro da Travessa Jarlindo João Grando.

Sempre em nossas conversas habituais os LPs es-
tão entre os assuntos discutidos. Dessa vez, mais 
pertinentes do que nunca. “Quantos discos você 
tem na sua coleção?”. “Tenho muito pouco, com-
parando-me a outros colecionadores. Apenas 450”. 
A modéstia do livreiro traz um riso a minha face. “E 
quais são os títulos que você guarda?”. “Tem mui-
tos, desde MPB, Bossa Nova, Samba, Rock Nacional 
e Internacional”; “Alguma raridade?”; “São diversos, 
mas destacaria os dos Beatles”. “Por que colecio-
nar discos, o que eles têm de tão especial?”. “São 
objetos vivos, que possuem mais arte e chamam 
a atenção por isso. Sem falar na qualidade do som 
que é comprovada”. “Algum disco que você não te-
nha e gostaria de ter?”. “Sim, do Noel Rosa. São dis-
cos mais raros, da década de 1930 a 1950”. No som 

ambiente do sebo, Louis 
Armstrong irrompeu. 

O livreiro apontou 
para cima, Hello 
Polly, disco de 
1960 do cantor 
americano, rei 
do blues, vigia-
va nossa con-
versa. Pudera eu 

ter evitado canil 
e marcianos na 

infância.

Oniodi
Gregolin
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Na semana que passou, algumas coi-
sinhas sobre Internet me chamaram 
atenção. Primeiro, a notícia de que a 
Anatel (Agência Nacional de Teleco-
municações) está agilizando o processo 
de regulamentação da Internet banda 
larga pela rede elétrica. Ótima pedida a 
quem está em lugares a que a banda lar-
ga não chega, é muito cara ou sofre im-
plicações do gênero. Santo Antônio da 
Platina, no Norte pioneiro paranaense, 
está entre as cidades escolhidas para a 
realização dos testes. Mais alguns meses 
(anos?) e poderemos usar um modem e 
uma tomada para acessar a Internet de 
qualquer cômodo da casa.

Outra coisa foi o burburinho causa-
do pelo ator, apresentador e marido de 
Demi Moore Ashton Kutcher, que desa-
fi ou a gigante CNN pelo prêmio de pri-
meiro usuário do Twitter (a rede social 
do momento) a ter um milhão de segui-
dores. O resultado foi que no dia 17 os 
dois alcançaram a marca, mas Kutcher a 
conseguiu primeiro, mais precisamente 
às 3h19. Relevância? Não sei bem... Mí-
dia nova versus mídia velha, talvez, mas 
de resto só análises comprometidas. 

Nem o fato de todos se debruçarem sobre a notícia 
– que um dia vai ser material na mão de antropólogos 
cibernéticos sociais e comunicadores – me choca tan-
to quanto o sem fundamento de tudo isso. Que seja.

O que mais me chamou atenção, entretanto, nesse mar 
de notícias honrosas, é a mais insossa de todas: “Redes 
sociais como Facebook e Twitter preju-
dicam senso de moralidade dos jovens, 
diz estudo” (O Globo). Os cientistas dis-
seram que as atualizações muito rápidas 
impedem que o cérebro compreenda 
adequadamente as informações e pre-
judicam o “desenvolvimento emocional 
de jovens”. Tédio. A você, que não tem o 
desenvolvimento intelectual restrito, di-
cas que não exigem banda larga elétrica, 
não pedem um milhão de seguidores e, 
se você tiver sorte, não prejudicam o lado primitivo do cérebro. 

obraemprogresso.com.br – 

Não posso afi rmar se Caetano Veloso é o tipo de intelectual que 
estimule alguma coisa em seu cérebro, mas posso dizer que a ini-
ciativa do blogue dele foi louvável. O projeto Obra em Progresso 
incluía shows periódicos com as músicas que estavam sendo com-
postas. Todo o trabalho criativo que culminou no CD Zii e Zie foi 
acompanhado de perto pelos fãs e gerou o blogue acima. Curioso.

kioskerman.com.ar – 

Desenhos estimulam mais que o lado direito do cérebro, mas jogadas 
inteligentes que misturem mais de um tipo de linguagem certamente 
fazem mais por você. No site de Pablo Holmberg é possível acompa-
nhar a ti ra online semanal Edén, “que comove leitores com histó-
rias inteligentes e 
profundas” (cul-
turar.com). Além 
de desenvolver 
meu pífi o espa-
nhol, ri e pensei. 
Perfeito.
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O Monte Carmel e
os Anjos da Cultura

Muito interessante e válida a iniciativa da 
secretaria de Cultura de Toledo de chamar 
o público para um evento cultural em outro. 
E, melhor, explicando isso ao público. A noite 
começou assim com a apresentação do can-
tor chileno Alejandro, que deu uma amostra 
do que será a Noite Latino-americana que 
está sendo preparada no município. 

Depois vieram dois jovens talentos locais: no 
violino, Ricardo Molter, estudante do curso 
avançado da Escola de Música e Belas Artes 
do Paraná; e, no piano, Lélis Andrade, forma-
da no conservatório musical Solar do Som em 
Maringá, professora de piano e produtora do 
Festival Estadual de Música do Sesi Paraná. Eles tocaram o primeiro movimen-
to do conserto Opus XII, do compositor romântico alemão Fritz Seitz; e uma re-
dução da ópera Orfeu e Eurídice do também alemão Christoph W. Gluck, com 
arranjos para piano e violino de Fritz Kreisler. Foi uma belíssima performance.

Só então veio ao palco a Orquestra Sinfônica de Cascavel, com convida-
dos, para a execução da trilha sonora do fi lme O Monte Carmel. A compo-
sição dos cinco temas é assinada pelo mestre em Musicologia pela UFRJ, 

Cleverson Uliana, músico natural de Santo Antonio do 
Sudoeste – a 170 quilômetros de Toledo – e que hoje 
vive no Rio de Janeiro. A cegueira de nascença não o 
impediu de estudar música, graduar-se na Federal como 
bacharel em piano com diploma de Dignidade Acadêmi-
ca no grau Summa Cum Laude.

Na regência, a cascavelense Giordana Galvan Lübe, profes-
sora de música desde 1995. Em 2003, fundou com outros mú-
sicos a Orquestra Filarmônica Ofi cina, iniciativa privada que 

deu origem à Orquestra Sinfônica de Cascavel, na qual é maestrina desde então, 
tendo como primeiro violino o hábil Adriano Vargas de Alencar.

Feitas as devidas apresentações, seguiram cerca de 40 minutos de música que 
revelaram um pouco mais sobre o misterioso roteiro de O Monte Carmel. Há um 
clima de viagem ali, de revelação lá, de despedida e/ou reconciliação acolá, e de re-
denção ora ou outra. Se a narrativa vai seguir o tom clássico da trilha, não se sabe, 
mas é uma pista de que se escolheu uma via mais fácil para o público, o que pode ser 
uma ótima opção se considerarmos que o cascavelense – não sei da população de 
Toledo – não tem o gosto de ir ao cinema.

Empolgante também é a notícia de que a produção acaba de receber o apoio de R$ 
200 mil do deputado Frangão, dinheiro que não só dá a garantia de que o fi lme vai sair, 

como também consolida as parcerias e abre caminho para 
novas. Da mesma forma aumenta a responsabilidade dos 
realizadores, que têm em mãos uma oportunidade de ouro 
para provar principalmente à classe empresarial que o cinema 
é um investimento de retorno.

*Sobre O Monte Carmel confi ra em breve uma matéria especial no ALT, que, 
entre outros conteúdos, trará uma entrevista exclusiva com o compositor 
Cleverson Uliana.

***

Ainda sobre cinema, um pequeno comentário a respeito do ‘polêmico’ blogue 
Anjos da Cultura, mantido por Wanderlei dos Anjos e Luciano Biaggi, funcionários 
da secretaria de Cultura na gestão Lísias de Araújo Tomé.

Não acreditamos que a criação do Festival de Cinema de Cascavel seja algo para se 
orgulhar hoje, porque afundou vertiginosamente nos anos seguintes ao lançamen-
to. A edição do ano passado foi um desastre. Nem na abertura se conseguiu pú-
blico para metade do auditório da Acic e só não se pôde contar nos dedos os par-
ticipantes porque uma ou duas turmas de ensino médio de algum bairro foram 
levadas para o evento, do qual elas não tinham nenhuma informação. Fotos do 
dia estão disponíveis no blogue do Núcleo ALT de Cinema: www.gazetaalt.com.

É essencial aproximar a ‘cultura’ de toda a população, principalmente dos 
bairros mais distantes e menos favorecidos, contudo, não sem o suporte 
de uma política de inclusão. O contrário resulta no desprezo por parte do 
público daquilo que foram ‘obrigados’ a assistir, tal como ocorreu e o que 
parece que vai ocorrer este ano novamente.

E enquanto a visita da importante convidada Heloísa Passos era desperdi-
çada – já que apenas pingados sabiam que ela foi fotógrafa do documen-
tário sobre o Brasil mais polêmico dos últimos anos –, Diretor e Secretário 
de Cultura de Cascavel deixavam evidente a todos no hall do auditório a 
briga que alimentavam entre si. Nessa altura do campeonato, não impor-
tam os motivos nem quem foi o ‘culpado’, basta lembrar que esse tipo de 
comportamento também não é digno de representantes de uma pasta 
pública, muito menos benéfi co à cultura do município. 

O ALT apoia o blogue Anjos da Cultura no debate da política cultu-
ral, bem como outras iniciativas com o mesmo fi m, entretanto, não 
considera certo o ataque pessoal que tem se desencadeado em diver-
sos meios. Se a secretária Judet Bilbio não cumpre com as responsa-
bilidades que lhe cabem, é importante falar sobre isso e sobretudo 
agir, colocar ideias em jogo, e mesmo sugerir novas pessoas para o 
cargo, mas deve ser mantido acima de tudo o respeito.

CMYK
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Samba, velha guarda

Keissy
Carvelli*
GUARAPUAVA | PR

Primeiro veio a Britney. Cabelo novo, forma físi-
ca invejável, CD, clipe, turnê. Voltou. Fofocas, 

fotos e toda aquela exploração da imagem 
e de notícias criadas reinaram no mun-

do pop e, antes que toda a excitação 
pudesse passar, ele: Michael Jack-

son. Sabe-se lá com quantas 
plásticas a mais, sabe-se lá 

com quanto de melanina 

a menos. Voltou. Um bom roteiro para 
críticos e opinadores baratos prontos 
para ver o que há de novo no velho. 

Por aqui tudo é muito velho. Ninguém 
sabe se Britney vai dar um passeio pelo 

Cristo Redentor; Michael Jackson não se 
moveria pra cá nem se quisesse fazer mais 

um clipe com o Olodum, mas o Sarney, ah 
o Sarney. Olha ele aí. Voltou também.

E o Collor!? Ah, esse deve ter uma plásti-
ca aqui, outra ali. O sorriso de bom moço 

continua o mesmo, terno e gravata com-
pletam o fi gurino de jovem senhor sério e 
de bem com a vida. Topa um showzinho 

da Britney, Fernandão?

Por aqui é tudo tão velho que plástica al-
guma resolve. Resolve é dinheiro. Aquele 
mesmo verdinho que emagreceu e fez 
a Britney deixar de ser careca, sabe? O 
verdinho também fez alguma coisa 
pelo Michael, ora essa. Boa ou ruim só 
opinadores baratos é que dizem. Eu 
quero mesmo é falar da velharia.

Boa e velha guarda da nossa po-
lítica. Não cantam samba, não, 
isso é pra desocupados. Eles 
fi cam lá, sorrindo e sorrindo 
e dizendo que não sabem de 
nada. E quem é que sabe? 
Sentam, democraticamente 
(?), em cadeiras estofadas e 
aparecem na TV Senado; 
dão entrevistas ao Jornal 
Nacional e respondem 
absolutamente nada 
sobre absolutamente 
nada que fazem. Boa 

e velha guarda. Guarda esse sorriso comprado, e 
guarda também essa cadeira. Daqui alguns anos 

serão seus fi lhos, seus netos, ou até mesmo 
vocês. Collor, Sarney. Guarda uma tam-

bém pro Dirceu, quem sabe ele não 
resolve dar uma passadinha por lá.

E o Lalau? Reserva uma bem 
estofada pro velho tam-

bém. Logo ele está aí, 
acenando feliz pros 

seus amigos de 
velha guarda. 

Primeiro veio 
a Britney, de-
pois o Michael, 
talvez venha mais 
alguns do rock ou 
blues e façam uma 
turnê, alguns discos, 
coletânea, ao vivo, 
acústico. Por aqui 
vem e fica José Sarney, 
Fernando Collor, talvez 
venham mais alguns do 
mensalão, da ressurrei-
ção e façam exatamente o 
que sabem fazer.

*Acadêmica de Jornalismo

Liquidifi cador
 étnico e
   cultural

“A riqueza da América Latia con-
siste em ser tantas coisas ao mesmo 
tempo, o que faz dela um microcos-
mo no qual coabitam quase todas 
as raças e culturas do mundo”.

Mario Vargas Llosa
Dia 20 de abril: Dia da Latinidade

Era ofegante 
a minha subida. Já 

estava a mais de dois qui-
lômetros da superfície do mar. 

Minhas doenças respiratórias nunca 
facilitaram qualquer exercício e numa si-

tuação em que o ar se faz rarefeito, os pulmões 
parecem sucumbir à procura de oxigênio. “Masca 
uma folha de coca”. Prefi ro montar uma llama e 
continuar o caminho com a ajuda dela. Se estivesse 
subindo os Andes seria esse meu relato de viagem. 
Dessa América imensa, apenas um pouco do Brasil 
e da tríplice fronteira – Brasil, Argentina e Paraguai 
– são do meu conhecimento. Entretanto, quando 
uma cordilheira se põe de barreira para meus an-
seios aventureiros, me despeço do Brasil e embar-
co em qualquer coisa que faça minha imaginação 
fl uir por voltas nesse continente multiétnico.

Corre veias meu sangue latino. E não é hemoglo-
bina o ingrediente principal da pigmentação: é a 

efervescência cultural dessa porção de terra ha-
bitada por diversos povos e explorada por Co-
lombo. Descobri minha latinidade ainda crian-

ça. Nas primeiras palavras em espanhol que 
arriscava ao cantar Shakira, experimentava 

um pouco do que aprenderia futura-
mente com essa região tão espanhola 

e portuguesa quanto a península 
Ibérica. Tão luso e hispânica e ao 
mesmo tempo tão indígena, ale-
mã, anglo-saxônica, italiana, 
polonesa, judaica, japonesa, 
árabe, etc. Tudo latejan-
do numa só artéria e 
fazendo o coração 
dessa terra bater 

acelerado num 
compasso des-

compassado e, 
paradoxalmen-

te, harmonioso. 

Fui crescendo nesse meio caudaloso de acesso a poucas coisas que me aproximassem de minha raiz. Era novembro de 
2003. Não era turva a minha visão, mas eu enxergava logo à frente um amontoado de soja. Coisa que sempre vi pelos 
meus anos pueris. Mas a ocasião era outra. E continuei caminhando quando avistei um emaranhado de tecidos colori-

dos, todos costurados entre si e caiam do teto ao chão. Adiante um amontoado de pedras que saudavam a entrada 
de um labirinto decorado com estampas de mãos ensanguentadas. No pavimento térreo minha perplexidade 

tomou forma: cuias gigantes de uniam pela boca. Era a Bienal do Mercosul e ali, na Usina do Gasômetro de 
Porto Alegre, estava concentrada a maior latinidade possível com que já tive contato. 

Das paixões
No ano passado um presente veio a calhar para com esse meu anseio latino-

americano. Não pude, ainda, montar llamas, mascar coca, subir os Andes, me 
banhar no Caribe, dançar em Havana, ouvir Gardel na capital portenha, pas-
sar Maias, Incas e Astecas e nem me pratear em Potosí. Para essa afl ição 
de estar com mãos atadas, o Dicionário amoroso da América Latina 
(Ediouro, 2006, 366 p.) do jornalista pe-

ruano Mario Vargas Llosa pode, assim 
como no passado fazia, me levar 

para as mais ermas ou agitadas 
terras do México até o extremo 
Sul argentino. De ‘a’ até ‘w’, Llosa 
permeia todo um universo de nomes, lugares, 
episódios que envolvem a porção latina do continente. 

Os textos referentes a cada termo descrito foram escritos desde 1958 
até 2003. Nesse espaço de anos, a opinião (visão) do autor e até mesmo o 
estilo literário se alteraram visivelmente. Contextos se alteraram, pessoas 
já morreram, episódios se encerraram. No entanto, a magia da América 
Latina se mantém inalterada nas descrições apaixonadas de um exilado. 
Na França, longe do país natal, é que Llosa descobriu o amor pela terra 
que o gerou e o fez crescer. Foi em Paris que, não somente ele, mas a 
América Latina, começou a se descobrir. 

Neruda, Guimarães Rosa, Lima, Canudos, García Márquez, Cuzco, 
Amazônia, Pizzaro, Miami, Santo Domingo, Astúrias, Fidel Castro; são 
alguns dos vocábulos que esse dicionário, primeiramente espanhol, 
transcende aos latinos. As viagens de Llosa lhe permitiram desenhar es-
sas paixões. Se em outra ocasião eu cantava timidamente algumas pa-
lavras na língua mais falada dessa região, hoje, brado forte. Meu fl erte 
com essa terra é tão sério quanto qualquer outro laço matrimonial. 

Enquanto falam em morar na Europa, eu só me imagino cor-
tando léguas por essa terra que, apesar de abrigar vários 

povos hermanos, protege, também, milhares de 
costumes que tornam indefi nível a Améri-

ca Latina de todos os povos.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

319
ab

r
20

09



NoivaAnderson A. Costa 
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Ele sempre dizia que ia casar. Os amigos não acreditavam, mas ele era fi rme. Duas faxineiras 
costumavam comentar num quartinho apertado que ele tinha olhos de romance, de amante 
passional, não bem com essas palavras e seja lá o que isso queira dizer. De resto, era um ope-
rário habitual, que cumpria obrigações, ria com os amigos durante o serviço, combinava a 
cerveja de depois e era cheio de sonhos de casa e família. E tinha a mulher.

A mulher era a noiva, mas ninguém sabia de que eram os olhos daquela que iria se casar. 
Se moravam juntos ou não, também não se sabia. O fato é que o noivo muito bem dizia a 
bem-casada. Eram sedas e os cabelos; diamantes e os olhos; marfi ns e as espáduas; violões e o 
corpo. Nunca ninguém a vira, mas todos a desenhavam na imaginação, que não precisava ser 
fértil para traçá-la dada a riqueza de detalhes ofertada pelo núbil.

Fosse tudo assim tão bonito, não seria história. Eis que um dia, antes do bem dito casa-
mento, o esperado sumiu-se daqui, deste mundo que o aguardava família. E a morte não 
doeu tanto quanto nos que se lembravam daquela que seria a prometida. Quantas lágrimas 
derramaria a mulher cujo rosto tão bonito morrera nos dizeres do noivo defunto e perdurara 
na imaginação dos outros?

Foi pelos olhos destes cujos pensamentos voltaram-se à desconhecida que ela surgiu. Diz-se 
que era noite e talvez houvesse a neblina que sobe não muito rarefeita do alagado. Naqueles 
caminhos que muitos dos trabalhadores faziam só pelo lazer de não estar a trabalho, ao menos 
num período, em um belo lugar, ela veio afoita. Era difícil aquele que passeava sozinho no 
lugar de árvores e gramados próximo ao mirante que oferecia farta visão de não muito, 
mas eram justamente esses os responsáveis pelos contados de meia-boca.

Quando aquela mulher esguia vestida de branco fora vista pela primeira vez, 
no observador solitário nada surtiu além de curiosidade. Entretanto, quando se 
desfez bruma vazia no meio da noite, causou um arrepio que subiu rápido do 
fundo do estômago e espalhou-se por pelos diversos até concentrar-se na nuca e 
por ali fazer morada. Sustos a parte, o espanto foi maior quando algum sem rosto 
da multidão disse saber quem era a desalmada que passou a aparecer regularmen-
te nas noites de mato e solidão.

A noiva abandonada ou a Noiva do Salto, como começou a ser chamada, foi vista 
ainda algumas vezes, revisitada outras tantas e contada por muitas bocas, algumas 
satíricas, outras temerosas. Muito discutida – e por alguns até calada –, a nubilosa, 
entretanto, nunca foi ouvida. Dizem alguns que, bem no silêncio da noite, das águas e 
das árvores, há um murmúrio em súplica. Quem sabe?

Prelúdio
Numa tarde morna e modorrenta, nada afeita a fantasmas e assombra-

ções, a publicitária Franciele Veronese sentou-se moderada numa 
mesa de plástico do Calçadão da Avenida Brasil para contar uma 
noiva sozinha e translúcida. Dois repórteres curiosos – um 
descrente e outro interessado – prestavam atenção na his-
tória que se passa a mais ou menos 120 quilômetros de Cas-
cavel. A Noiva do Salto era nosso assunto principal.

Franciele contou-nos sobre a falta de rumos certos para 
a tal noiva ou mesmo de procedência; ofereceu-se para ser 
nossa guia e alertou: “Coisas estranhas acontecem por lá”. E a 
noiva? Jogou-se do mirante; foi abandonada no altar; seguiu 
o noivo morto para o matrimônio da eternidade? Ninguém 
sabe ao certo; a única verdade é que a história ganha força a 
muitos ventos e nos foi soprada a partir de uma foto em que 
supostamente aparecia a noiva afamada.

A foto era montagem, mas fez ressurgir uma história de há 
muito. Aliás, fez com que o causo se tornasse multimidiáti-
co, espalhando-se pela rede sem fi os da Internet. Dos que não 
ouviram a história de mais velhos, todos fi caram sabendo dela por 
meio da dita foto em que uma mulher de branco misturava-se com a 
folhagem verde da beira do precipício; ao fundo, a usina que dava nome a 
futura esposa: Salto Osório.

Que a senhora nos acompanhe
O jeito era ir até Salto Osório em busca da dita cuja, ouvir a versão dela e enterrar de vez a sa-

canagem. Se não víssemos ao vivo, que fosse em fotos e vídeos que fi zemos aos montes. E então?

Tudo começa ao embarcamos no Fiat Uno desta Gazeta, transmutado naquela célebre 
ambulância Cadillac Miller-Meteor, ano 59, a Ecto-1 dos Caça-Fantasmas. Só faltou a trilha-
sonora. O Ildo levou a ideia a sério, mas como cantor é um ótimo motorista. E nada o impediu 
de soltar a voz na playlist de uma música só – pior, na única frase que sabia da música –. O 
jeito era puxar a conversa. “Se a Noiva fantasma estiver por lá, vou pedir ela em casamento”, 
dizia ele. E assim foi que em dois tempos estávamos fronte ao portão da Usina Hidrelétrica de 
Salto Osório.  A Usina, instalada no rio Iguaçu, pertencia à estatal Eletrosul Centrais Elétricas 
S. A. até 1997, entretanto, durante o segundo mandato do presente Efe Agá Cê foi concedida 
à iniciativa privada como todo o parque gerador da Eletrosul.

Começou a ser construída em 1970 com a mão-de-obra de 10 mil trabalhadores. “Imagina 
só, esse número vezes quatro por família são 40 mil pessoas. Movimentou toda a região”, 
conta o pioneiro Pedro César de Bortolli. A primeira unidade de geração de energia entrou 
em funcionamento cinco anos mais tarde com a inauguração, no dia 17 de outubro de 1975. 

Como a Itaipu, a Usina de Salto Osório guarda no concreto histórias de pessoas que morre-
ram durante a obra. “Bastante gente morreu. Contam, né, eu não vi. Quando cheguei aqui, 
em 1979, já estava pronta. Mas como controlar 10 mil empregados? Tem gente que ia dor-
mir a noite escorado na roda do trator, do caminhão, quando ligavam o trator matava 
mesmo. Infelizmente, isso é normal em qualquer obra desse porte”.

Nossa guia, Franciele, nos levou primeiro ao mirante, de onde supostamente a 
Noiva teria se jogado. [Nota aleatória: foi aí que notamos que a placa do carro dela 
tem as iniciais ALT hehe]. É uma pequena construção, quase que um ‘puxadinho’. 
“Era de madeira, eles reformaram há pouco tempo”. A vista é ampla e não perde-
mos tempo, tiramos fotos e fi lmamos sempre procurando ângulos que privile-
giassem um ponto de equilíbrio para a Noiva de Salto. Mas ela não apareceu ali 

e dali seguimos para o antigo necrotério.

Franciele deve ter achado graça da nossa curiosidade qua-
se infantil. Afinal, não é todo dia que se vê marmanjos 

trepando em árvores para chegar ao topo de uma 
construção abandonada. O prédio levemente 

retangular do necrotério agora tem to-
das as entradas bloqueadas a tijolos 

e cimento. A vontade era de 
marretar um buraco 
para saciar a imagina-
ção fértil e mórbida. 
No final, a luta com os 
galhos, tão engraçada 
quanto dolorida, não 
rendeu muita coisa a não 
ser a visão de uma gosma 

esquisita na parte mais central e baixa do teto. Podridão de galhos secos e folhas 
temperadas a água da chuva. O resultado é uma massa escura cujo cheiro que 
exala pouco tem de desagradável, de fato, mas detém um aspecto que, associa-
do ao fato de estarmos em cima de um antigo necrotério, ferve as ideias.

Descemos após algumas fotos e seguimos para a casa que seria a da noiva. A reco-
mendação era deixar o carro apontado para a saída, afi nal, manobrar durante uma 
perseguição sobrenatural não deve ser das coisas mais práticas e recomendáveis. 
Além do mais, vai saber a velocidade que um fantasma pode atingir.

Os vidros quebrados e os cacos estilhaçados pelo chão fi zeram os primeiros 
passos entre as paredes amarelas no mínimo interessantes. Mesmo as risadas e 
os comentários aleatórios não apressaram o caminhar. Por que não ir devagar? 
Conhecer aos poucos cada ambiente. Essa era a desculpa. E cada um indo 
para um lado até que, no momento mais fantasmagórico, algo/alguém/algu-
ma coisa passou voando rente a cabeça da Julliane. Houve um grito tão cur-
to e apressado quanto os passos que a trouxeram de volta ao grupo. Com 
a fi lmadora, me aproximei e vasculhei os cantos com medo de 
que algo aparecesse. E não apareceu.

Visitamos os outros quartos, a cozi-
nha, os banheiros e os outros cômodos. 

Todos destruídos e inutilizados, cobertos pela 
sujeira. As folhas úmidas cobriam o chão e com o tempo vão sendo engolidas pe-

los buracos no assoalho que se desfaz. O sol pelas janelas apenas aumentava a nossa 
impressão de que estávamos em uma versão de Bruxa de Blair. E foi vagando entre um 
corredor e outro que encontramos um morcego, o responsável pelo susto da repórter 
desprevenida. Fizemos mais fotos e vídeos, mas nada de a Noiva aparecer. 

Seguimos então para a Vila de Salto Osório, que surgiu como hospedaria aos traba-
lhadores da época da construção da 
Usina. A maior parte das casas 
está desocupada, os poucos 
moradores são funcio-
nários da empresa. 
Mas a grama está 
cortada para 
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 em fuga

todas, as ruas limpas e a iluminação funcionando. Uma bela vila, sem dúvida. Andando 
entre os imóveis abandonados, com os pátios varridos e ajeitados, o clima é de suspense. 
As dobradiças de portas e janelas rangendo para o vento, o ruído dos assoalhos atingidos 
pelos calçados, a poeira encobrindo os contrastes e os fungos tomando as paredes e o 
forro... sons e imagens deslumbrantes de tão vazias e esquecidas.

Colhemos algumas mexericas e saímos pelas ruas asfaltadas em busca de alguém para 
conversar. Uma ou outra pessoa andando pela calçada desaparecia tão rápido quanto 
podíamos notá-las. Mas as encontramos. “Trabalho há pouco tempo aqui, coisa de seis 
meses. Os donos da casa voltam só mais tarde. Licença que tenho de fazer o almoço”. 
“Ah, a gente ouviu algumas histórias, mas não sei de nada não, somos novos aqui, falem 
ali com o Pedro, ele mora desde 79 aí”. 

Sob o sol escaldante chegamos a casa de Pedro César Bortolli. Expliquei a ideia da 
matéria e logo perguntei se sabia de alguma coisa. “Não”. Nunca ouviu nem falar? 
“Não”. Mas as pessoas em Quedas, mesmo moradores recentes aqui da vila, pelo 
menos ouviram falar. “Não, não, tudo isso é lorota”. Hmm. “Se tivesse a gente via, 
porque quantos anos trabalho lá e até o ano 2000 trabalhava a noite inteira pratica-
mente sozinho na usina, eu mais três ou quatro. Tinha lugar que eu andava sozinho e 

eu nunca vi nada”. Entendo, bom, muito obrigado. 

Deixamos a vila e seguimos para o Hotel Salto Osório, que ainda funciona e 
mantém um restaurante, geralmente ocupado por funcionários da Usina. Os 

donos, Seu João e Dona Cíntia, não estavam. O recepcionista era novo no 
cargo, mas já tinha ouvido algumas histórias sobre a Noiva de Salto. “Só 

sei que as pessoas chegam e perguntam: é verdade a história da Noi-
va? Ou coisa parecida. Tem as moças que trabalham aqui há mais 

tempo que podem falar mais sobre isso”. 

Numa sala ao lado encontramos as camareiras Josiane Xavier 
e Vani Andrade. “A gente não sabe nem o que dizer porque 

vem um e fala que ela se jogou, vem outro e fala que ela se 
matou, vem outro 

e fala que o ma-
rido matou, e é 

isso”, começa 
Josiane. “É 

que não tem 

uma história...”, segue Vani. “Uma história assim que aconteceu, foi verdade, foi assim, assim e 
assim... Mesmo que fosse uma lenda, mas que tivesse um começo pelo menos, mas não tem; 
um fala uma coisa, outro fala outra”, completa Josiane.

“Mas, Josiane, você tem curiosidade sobre o assunto?”. “Eu tenho muita curiosidade em 
saber o começo dessa história, saber, se aconteceu, como foi realmente; que motivo levou 
a acontecer isso”. Vocês acreditam em fantasmas? “Eu não”, adianta-se Vani. “Ah, eu sei lá, 
acreditar assim que ela vai aparecer isso não, né”. Já ouviram relatos de pessoas que viram a 
Noiva? “Não... sempre descemos lá na casa e nunca vimos nada”. “E quando temos sábado 
e domingo de folga, a gente vem e anda por ali e tal, não apareceu nada, mas que o lugar 
é chato, estranho, isso é”. E vocês têm medo? “Ah, medo, medo, medo eu tenho... [risos] 
quem não tem?”. Desceriam lá sozinhas? “Não” [risos].

Falamos também com alguns funcionários da Usina que aguardavam na recepção 
do hotel a hora de voltar ao trabalho. “Ah, não dá pra saber se é verdade, né, mas o 
pessoal comenta”. O pessoal da usina? “É, da usina, da vila...”. E o que eles falam? “Que 
ela aparece lá no mirante”. “E tem essa foto aí”. “Pois é, tem essa imagem, mas não dá 
bem para defi nir”. “Mas aparece alguma coisa”. “Vocês tem de falar com o pessoal ali 
da vila”. Nós fomos lá, mas não encontramos muita gente. E o pessoal tá meio arredio, 
acho que estão com medo da noiva [risos]. “Vocês tem de falar com o Pedrão”. Mas a 
gente falou com ele. “E o que ele falou?”. Que nunca ouvir falar. “Será?”. “Ele é um dos 
mais antigos que mora aí... tá sozinho e deve tá com medo da noiva” [risos]. Mas se 
vocês tiverem medo da noiva, não tem problema, a gente respeita. “A gente respeita 
também” [risos]. “Vocês tem de vir à noite aí pra ver a noiva. Se vocês vieram venho 
também porque quero conferir esse troço aí” [risos].

Ali mesmo no Hotel empunhamos pratos e Coca-colas; e, entre uma garfada e 
outra, discutíamos algumas possibilidades da matéria.  Logo em seguida visita-
mos o hospital abandonado, que fica a poucos metros do Hotel. A construção 
chamava atenção pelo tamanho. As salas vazias bem ampliavam o eco das 
nossas vozes curiosas. Os esquadros das janelas estavam tomados por teias 
medonhas de aranhas felizmente desaparecidas; e em uma das salas maiores, 
a claridade que vazava pelas vidraças imundas revelava o chão forrado de 
chapas de raios-X. Pulmões, costelas, colunas, pescoços sabe-se lá de quan-
tas pessoas registrados nessas espécies de fotografias tornadas fúnebres 
pelo tempo: o cenário mais aterrador que vimos.

Dizem que as pessoas mais ‘sensitivas’, quando estão nesses lugares em 
que pessoas sofreram ou morreram, conseguem sen-
tir a presença delas de alguma forma. Não senti nada, 
talvez não seja sensitivo, talvez não haja ninguém lá, 
a não ser a minha vontade de que estivessem. Era 
nisso que pensávamos quando saímos de lá e par-
timos para a Usina.

Quem nos contou alguma coisa foi o seguran-
ça Jadir Montegutti. “Ah, muita gente fala dessa 
história”. E o que senhor sabe sobre ela? “Bom, 
tinha um colega meu, isso acho eu que entre 85 
e 90, quando em mais ou menos 30 fazíamos a 

segurança da vila, e esse amigo meu, chamávamos 
ele de Stella, era o sobrenome dele, ele falou que um 

dia tava fazendo uma das rondas e viu ela sentada 
num banco e quando se aproximou dela ela de-

sapareceu”. O senhor acredita na história? “Ele 
nunca foi de mentir, mas isso não tem como 

ter certeza, a gente nunca sabe, né”.

Por telefone, falamos com o gerente da 
Usina, o Seu Leocir, que nunca ouviu falar 
da Noiva de Salto. “Primeira vez que ouço 
isso”. Explicou ainda que as casas da vila são 
ocupadas e desocupadas com alguma frequ-
ência, de acordo com as parcerias fi rmadas 
com a empresa. “E uma parte dessas casas 
desocupadas estão sendo negociadas com a 
prefeitura. Já existe uma Lei Municipal que 
as insere no perímetro urbano de Quedas do 
Iguaçu. Em breve, eles devem ser demolidas e 

reconstruídas em outra área, que será adminis-
trada pelo município”. E na insistida... “Essa his-

tória de Noiva tem várias versões, mas não passa 
de uma lenda, nunca dei atenção pra isso. É quem 

nem a história de que na BR daqui para Curitiba tem 
lugares em que aparecem fantasmas”.

Também por telefone falamos com Emerson Bernardim, 
morador de Quedas do Iguaçu, fi lho do Seu Carlos, que tra-

balhou na construção da Usina. “Meu pai adorava aquele lugar, 
sempre nos contava histórias de lá. Ele perdeu muitos amigos, mas ele en-

tendia que era um serviço arriscado, todos entendiam”. E ele lhe falou da Noiva? “Sim, 
sim, algumas vezes. Não sei se é verdade, né, porque ele adorava contar causo, tipo vozinho, 
sabe? Ele falava que logo quando entrou trabalhar na usina um homem havia morrido e tava 
aquele clima...”. Sabe quem era esse homem e como ele morreu? “Não sei, nem tenho ideia. 
Daí o pai contou que tava aquele clima e tal e nas conversas contavam que o homem tava 
pra casar. Ninguém conhecia a mulher, mas contavam que ela havia desaparecido logo de-
pois que ele morreu, que tinha ido morar com os pais, sei lá. E então passado uns dias alguns 
companheiros de trabalho do pai chegaram contando que haviam visto uma noiva na Vila, 
o fantasma dela. A maioria não acreditou, mas alguns diziam que ela seria a esposa do cara e 

que ela havia se matado para fi car com ele. Vai saber, né”. 

Não a vimos ao vivo, nem em fotos, nem em vídeo. Nos restava voltar para casa. 
Agradecemos Franciele pela paciência e pela gentileza de nos guiar. Nosso últi-

mo olhar foi para a grandiosa Usina de Salto Osório. Bem ao longe podíamos 
ver o mirante, do qual supostamente a Noiva teria se jogado. Visão guardada 
pelo passeio de uma dezena de grandes urubus, que ninguém sabe o que fa-

zem por ali. Era a imagem de um conto de Edgar Allan Poe, cujas linhas, 
tal como essa história, nunca trarão certezas, apenas o mistério, 

que é o que sempre nos move e nos fascina. 

Ildo voltou a cantar. O monotom nos ajudou a manter 
o pensamento longe. Acreditar em fantasmas talvez 

seja uma forma de nos sentirmos mais seguros 
de que há algo depois da morte, mesmo que seja 

tenebroso. Faz parte do nosso universo cultural, 
afi nal, aprendemos em casa que cada um de nós 

tem um quê de sobrenatural: a alma, que guarda 
nossa experiência de vida e que, quando o corpo 

físico morre, por meio dela chegamos a outro mun-
do. Bobagem que seja aos que não acreditam. Para 

os quais fantasmas e casas amaldiçoadas não exis-
tem, apenas pessoas com mentes assombradas. Nós 

aqui da redação não acreditamos, mas só fi zemos a 
matéria sob a luz do sol – e acompanhados –.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina fica furiosa com as 
insinuações de Caio. Alex continua in-
vestindo na carreira de músico. Norma 
Jean é convidada para fazer um comer-
cial. Rejane se queixa de dores de barri-
ga com Cecília. Vick diz a Luciano que 
enviou fotos para uma marca de jeans. 

TERÇA - Vick conta a Luciano que a mar-
ca de jeans decidiu contratá-lo. Norma 
Jean é contrária à participação de Kátia 
no comercial. Marina se descontrola ao 
ser questionada sobre os motivos que a 
fez passar a noite fora e destrata todos. 
Luciano consegue acalmá-la. 

QUARTA - Veridiana avisa que impedi-
rá a viagem de Luciano. Rejane faz Die-
go prometer que guardará segredo em 
relação a sua menstruação. Marina está 
triste com a ideia de se afastar de Lu-
ciano e desabafa com Domingas. Kátia 
foi convidada para gravar o comercial.

QUINTA - Marina aconselha Luciano 
a não depender de Vick. Diego enco-
menda f lores para Rejane. Mauro in-
siste para que Kátia não aceite fazer 
o comercial. Luciano questiona Vick 
sobre o contrato com Tim. Rejane 
deixa cair o cartão e Cecília vê que o 
f ilho escreveu. 

SEXTA - Kátia desiste de fazer o co-
mercial. Marina encontra Rudá, que 
cai em prantos pela forma como a 
irmã tratou Juliana e a sensibiliza. 
Osvaldo surpreende Suzana ao dizer 
que conseguirá a tutela dos sobri-

nhos, para que os dois os 
criem depois que 

se casarem. 

PARAÍSO 

SEGUNDA - Antero fi ca irritado e culpa 
Mariana pela atitude da fi lha. Norberto 
recrimina Aurora por tentar conquistar o 
engenheiro para sua fi lha. Marcos pergun-
ta sobre Maria Rosa. Maria Rita não come 
e deixa Antero e Mariana preocupados

TERÇA - Zeca fi ca irritado ao desco-
brir que Maria Rita vai para convento 
se ele voltar a andar. Mariana fala para 
Santinha que Antero foi conversar com 
Zeca e ela começa a rezar. Zeca confessa 
o amor por Maria Rita, na intenção de 
desobrigá-la de seu juramento. 

QUARTA - Aninha, Nina e Cleusinha es-
tranham que Edith não esteja preocupa-
da com Jacira. Antero ameaça internar 
Maria Rita se ela continuar com sua pe-
nitência. Norberto avisa que vai convi-
dar alguns políticos para a inauguração 
da rádio, deixando muita gente irritada.

QUINTA - Otávio recrimina a hones-
tidade política de Norberto e Ricardo 
desaprova a atitude do amigo. Durante 
o discurso de um deputado, Marcos co-
meça a fazer acrobacias com o helicóp-
tero e deixa Norberto furioso. Edith vai 
embora com Marcos e não avisa a mãe. 

SEXTA - Antero fi ca furioso e exige que 
Maria Rita termine o seu jejum. Norber-
to vai até a rádio reclamar com Ricardo 
e Otávio pela inauguração e Maria Rosa 
pede para eles esquecerem o assunto. 
Aninha fi ca com ciúmes de Otávio e 
Maria Rosa percebe. 

SÁBADO - Maria Rita sonha com Zeca. 
Rosinha afi rma que o irmão não pode se 
afastar de Santinha, agora que as preces 
estão sendo atendidas. Mariana pede 
para Antero buscar Zeca. Rosinha infor-
ma que ela e Zefa irão embora da fazen-
da assim que Zeca melhorar. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - A secretária da escola de 
artes informa a Bianca que não pode re-
velar o endereço de ex-alunos. Nicholas 
faz uma proposta de casamento a Dafne. 
Dirce fi ca preocupada com a demora de 
Felipe e é informada por Dafne que ele e 
Bianca foram a uma festa 

TERÇA - Bianca se decepciona ao descobrir 
quem é seu pai e Gabriel fi ca intrigado com 
a visita da menina. Bianca tenta descobrir 
sobre a situação fi nanceira de seu pai, mas 
Dafne desconversa. Gabriel comenta com 
Fabiano sobre a estranha visita de Bianca.

QUARTA - Judith diz a Nicholas que essa 
é a hora de insistir com Dafne. Denis 
tenta falar a verdade sobre os quadros 
a Simone, mas é impedido. Gabriel diz 
que Bianca não pode ser sua fi lha. Josefa 
cumpre o combinado e evita que o gar-
çom seja apresentado a Anita. 

QUINTA - Bianca tenta ganhar tempo 
enquanto o pai não aparece e Dafne se 
irrita. Piedade diz que Dafne é a menina 
do quadro pintado por Gabriel e ela se 
arrepende de ter provocado a discussão. 
Gabriel desabafa com Padre Guilherme e 
ouve os conselhos do amigo. 

SEXTA - Socorro diz à irmã que vai pro-
curar o despachante que frequenta o bar 
encontrar a neta. Adenor pede dinheiro 
emprestado para procurar emprego. Ga-
briel conta a Piedade e Anita que irá se 
casar com Laís. Bianca se recusa a contar 
por que levou a mãe ao bar. 

SÁBADO - Socorro revela a Bianca que é 
sua avó e as duas se abraçam. Judith quer 
tirar tudo de Dafne. Bianca teme não 
conseguir unir Dafne e Gabriel, e Frederi-
co se oferece para ajudar. Benjamin pede 
a Tatiana que vá jantar em casa para en-
tender melhor a tradição. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Manu fi ca feliz ao sentir o bebê 
de Maya se mexer. Maya pede ajuda a médi-
ca para mentir mais uma vez sobre a gravi-
dez, mas ela aconselha a paciente a contar a 
verdade para Raj. Kochi exige que Maya con-
te a verdade sobre a gravidez e ela se rende.

TERÇA - Kochi repreende Maya, a acusa 
de destruir a família e diz que não quer 
mais vê-la. Ilana leva Opash à pastelaria 
e comentam sobre os tecidos da família. 
Chiara comenta com Duda sobre o char-
me de Opash. Amithab avisa a Karan e 
Indira que sumiu dinheiro da loja. 

QUARTA - Yvone chega ao Brasil e sur-
preende Silvia. Silvia conta a Yvone que 
sente saudades de Raul. Amithab co-
menta com o pai sobre a retirada de uma 
grande quantia da conta da loja e Opash 
desconversa. Maya atende à chamada de 
Duda no celular de Raj.

QUINTA - Duda desliga o telefone ao ou-
vir a voz de Maya. Zeca diz para Ilana que 
César foi preso. Opash deixa Indira cien-
te das negociações feitas. Maya comenta 
sobre a culpa que sente por mentir para 
Raj. Opash encontra com Shankar e o 
acusa de prejudicar sua família.

SEXTA - Karan e Laksmi desconversam 
quando Opash os interroga sobre a in-
sinuação de Shankar.  Yvone abre o co-
fre de Raul e encontra, além do relógio, 
dinheiro e joias.  Tarso demonstra sinais 
de confusão mental e Cadore o leva ao 
encontro de Castanho.  

SÁBADO - Yvone instiga Silvia a acreditar 
que Ondina arrombou o cofre. Ravi per-
gunta a Opash se Camila e Leinha podem 
fi car hospedadas na casa deles. Surya 
comenta sobre o tamanho da barriga de 
Maya. Inês repreende Ramiro e pede ao 
pai que preste atenção em Melissa.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Amadeus e Sofi a contam 
que foram à delegacia, mas a polícia 
disse que não pode fazer nada contra 
Ferraz. Tonho fi ca pensativo e diz que 
irá provar que Sofi a não presta. Gabriela 
diz ter certeza de que foi Ferraz quem 
atacou o colégio. Ele nega e disfarça. 

TERÇA - Cristina pega uma carona com 
Estela. Estela conta que terminou com 
sua namorada. Isabel diz para Silvia que 
ela está desconfi ada de que Camargo 
tem outra mulher. Isabel diz que ainda 
muito Camargo. Nestor diz que precisa 
lembrar Armanda de mais uma coisa. 

QUARTA - Armanda diz que se interes-
sa por cavalos e pede para conhecer o 
haras de Amadeus. Perpétua não reage 
e Cléo liga para pedir ajuda. Cléo perce-
be que Carvalho fi cou bastante abalado 
por causa de Perpétua. Vavá pergunta 
se Ângela quer ser sua namorada.

QUINTA - Ferraz e Garcia ameaçam ati-
rar em Beto-Enigma, mas ele se defende 
e luta contra eles. O delegado o imobili-
za e tenta tirar sua máscara, mas Beto-
Enigma consegue atingi-lo com um 
dardo tranquilizante. Ferraz desmaia. 
Garcia tenta pegar Beto-Enigma, mas 
ele também o atinge com um dardo. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Lucas descobre telões insta-
lados no escritório de George. Victória 
não consegue falar sobre separação com 
Fausto Maia. Pedrinho diz para Maça-
rico que não vai retornar ao tráfi co. O 
trafi cante promete pagar o dobro para 

o garoto. Ana fi ca afl ita ao ver Maçarico 
assediando o fi lho e o enxota de casa. 

TERÇA - Vicky e Lucas se beijam no 
Núcleo Vida. Olga apresenta o Núcleo 
Vida a Ana. A encomenda que Beatriz 
recebe é um carrinho de bebê. Bia 
desconfia de que a encomenda é uma 
devolução de Victória. Paulo e Caio 
contam a Fausto que encontraram pí-
lulas de ecstasy na boate. 

QUARTA - Lucas fi ca indignado ao des-
cobrir que está sendo espionado por 
George. Renato diz que o pai está “pi-
rado”. Victória desconfi a de que Beatriz 
jogou a pedra para assustá-la. Paulo bri-
ga com Michelle por ela estar defenden-
do Renan. Nina pede para Nick cantar 
em seu lugar no festival, pois ela não vai 
viajar com o grupo. 

QUINTA - Ao ver o tumulto na frente da 
prefeitura, George tem um surto. A popu-
lação pede para George deixar a prefeitu-
ra. Sofi a e Beatriz têm uma discussão aca-
lorada. Beatriz revela a Sofi a que mentiu 
a respeito da gravidez para segurar Lucas. 
George tenta conter a passeata. Lucas 
consegue dialogar com os manifestantes. 

SEXTA - Caio revela a Beatriz que Vicky 
prestou queixa contra ela. George en-
frenta Caio. Diante da situação, Beatriz se 
tranca no quarto. Renan reconhece que 
cometeu sacanagens contra Cláudia. O 
rapaz confessa a Cláudia que tem receio 
de que ninguém mais confi e nele. Beatriz 
vai à delegacia conversar com Caio. 

SÁBADO - George ameaça Elias, pois o 
editor do jornal “A Voz de Tirânia” pu-
blicou matéria que denuncia a gestão 
do prefeito. A jornalista conta que está 
passando por difi culdades e a primeira-
dama, comovida, decide contratá-la. 
Lucas revela a George que não suporta 
mais as loucuras de Beatriz.

Tiago

Aramayo*
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Não é muito carimbado 
pelas bandas tupiniquins, 
mas quem gosta de cinema 
já esbarrou com o uruguaio, 
talvez até sem saber. É que o 
danado tem um Oscar, o primei-
ro de Melhor Canção Original 
entregue a uma composição em 
língua espanhola, por Diários de 
Motocicleta, de Walter Salles.

Falo da belíssima Al Otro Lado Del 
Río, que só entrou no relançamento do 
álbum Eco (2004), intitulado Eco² (2005). 
“Cravo meu remo na água, levo o seu remo 
no meu, creio que vi uma luz do outro lado 
do rio”, canta o tema, que traduz com sim-
plicidade o sentimento altruísta de um jovem 
médico argentino que não via distâncias entre enfermos 
ilhados e os poucos que se dispunham a ajudar quando ainda 
era mais Ernesto do que Che.

Eco², no Brasil, seria facilmente classifi cado como MPB, e Drexler provavelmente 
estaria no mesmo barco de Marisas, Vanessas e Jorges, com um toque sutil de sons 
eletrônicos e um quê da paixão carnal latina. Com o “abre” homônimo do CD, ele 
avisa: “Isso que você está ouvindo já não sou eu, é o eco do eco do eco de um 
sentimento”. Imagino então como seria o sentimento que gerou Salvapantallas, 
uma balada viciante, que eu ouviria tanto bebendo vinho quanto antes de dormir, 
sempre adorando a frase “Brindo pelas vezes que perdemos as mesmas batalhas”.

Em Se Vá, Se Vá, Se Fue, fui surpreendido por um neotango muito bem 
produzido. Deseo tem uma pegada que provoca pensamentos não adequa-
dos para este texto. E é com Mi Guitarra Y Vos que aponto o achado de Jorge 
Drexler, que faz uma espécie de rap romântico slow-beat. Pode parecer ob-
tuso, mas funciona. “Uma canção que diz que só conservamos o que não se 
amarra, e sem te ter, tenho você e tenho meu violão”.

Trata-se de um álbum que vale a pena ter na coleção. Não se poderia esperar me-
nos de alguém que faz parcerias com Neruda. Uma ótima pedida para quem 

gosta de música em espanhol e quer começar a conhecer o que 
o idioma pode oferecer além-Shakira.

* Jornalista

Não lembro nada da ce-
rimônia do Oscar de 2005 a 
não ser de Jorge Drexler. Ali-
ás, nem sabia que ele existia 
até aquela noite. Al Outro Lado 

De Rio, música dele que está em 
Diários de Motocicleta, de Walter 
Salles, foi a primeira em espanhol 
a ser indicada ao Oscar de Canção 
Original, entretanto, em vez de a 
academia convidá-lo a interpretá-la 

na cerimônia, convocaram o guitar-
rista Carlos Santana e o pouco cantor 
Antonio Banderas. 

Houve polêmica e partiu da equipe um 
manifesto de repúdio público, mas a decisão 

foi mantida. O resultado: uma das situações mais 
constrangedoras da história do Oscar. A redenção 

veio com Drexler, que, ao receber a estatueta, em vez 
dos tradicionais agradecimentos, cantou o refrão da música sob 

os olhos agradecidos, sobretudo, de Banderas e Santana. Um protesto delicioso. 

Lembranças ao notar a referida faixa como bônus em Eco², álbum que ouvi 
essa semana. Não se trata, porém, de um resumo do trabalho desse médico 
uruguaio que vive na Espanha. Eco² traz belas composições de um quê de MPB 
contemporânea com um tom certo de latinidade, nada exagerado. E o tom co-
medido dos temperos, seja do rap, da música eletrônica, do fusion, da milonga, 
da música folclórica latina... o misto de sons bem adicionados soam perfeitos 
para a sutileza da voz de Drexler.

Se Va, Se Va, Se Fue é uma pequena amostra da feliz junção de elementos e instru-
mentos: tem em meio a batida dançante, algo de tango moderno nos violões, no fole 
e no piano que espreitam ali e acolá... Há ainda os inserts ‘agressivos’ de violinos e o 
contrabaixo bem marcado. Na minha opinião, a melhor faixa.

Drexler é singelo, no sentido de que apenas parece ansiar as palavras que lhe 
permitem transformar voz e instrumentos em ecos de sentimentos – com diz 
a faixa de abertura Eco –, de lembranças e memórias de alguém que se não 
está ali fisicamente, está nos acordes de um violão.

Singelo Na medida
Som formado

Para o fi mde tardeDomingueiro Sosseguei

Anderson
Antikievicz Costa

CASCAVEL | PR

ECO²

JORGE DREXLER

2005 • W
arner M

usic • 14 faixas

Pop • R
$ 74,70 (amazon.com)

Indicado por:

Tiago Aramayo*

CMYK

6

19 abr2009

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 
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VIRGEM 

A sua promoção e elevação social, po-
derá ser efetivada. Não abuse da veloci-
dade ao dirigir. Procure tranqüilizar-se 
em alguns setores. Momentos super-es-
timulantes estão propensos a ocorrer.

Você estará ainda mais audacioso em 
relação ao seu relacionamento amoroso, 
principalmente no que se refere ao sexo. 
Neste período, seu desejo de realizar suas 
fantasias estarão mais afl orados.

Nem sempre há uma infl uência astral 
benéfi ca como a de hoje para você. Terá 
paz no setor doméstico e poderá contar 
com a ajuda de amigos, parentes e reli-
giosos para elevar o estado de espírito.

Bom para novos empreendimentos e aos 
negócios ao mesmo tempo. Habilidade 
literária e mente fértil, penetrante e in-
fl uente. Amor e loteria favorecidos. Os 
assuntos sentimentais voltam com força.

Una-se aqueles que poderão tornar o dia 
alegre. Seja prudente com assuntos de 
dinheiro, principalmente antes do meio 
dia. A infl uência astral, para aventuras e 
especulações devem ser razoáveis. 

Ótima oportunidade no setor comercial, 
com probabilidade de lucros. Bom dia 
também, para assuntos familiares. Sua 
saúde será bastante boa, o que deverá 
dar-lhe maior disposição no trabalho.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Infl uência astral benéfi ca e renovação 
profi ssional para solucionar seus pro-
blemas fi nanceiros e pessoais. Fará boas 
amizades e receberá o apoio de pessoas 
que exercem infl uência em nosso meio. 

Faça de tudo para aumentar seu círculo 
de relações e de amigos neste dia. Suces-
so no trato com pessoas idosas e crian-
ças, patrões ou empregados e lucros nos 
negócios relacionados com líquidos.

Bom ganho de dinheiro proporcionado 
pelo esforço no trabalho ou negócios já 
iniciados e ou em funções públicas. To-
davia, tome cuidado com acidentes pro-
vocados por produtos infl amáveis. 

Ótimo dia para tratar com pessoas de 
alta posição, com políticos e personalida-
des governamentais. Lucrará nos negó-
cios relacionados com navegação, no co-
mércio de atacado ou de grande escala.

Os aspectos astrais indicam relações har-
moniosas com o cônjuge, pessoas amigas 
e familiares. O êxito fi nanceiro e social, 
também será evidente. Bom ao amor. 
Pode tratar de assuntos importantes.

As pessoas do seu signo são realmente 
mais favorecidas nesta fase astrológica. 
Aproveite o dia para se dedicar à vida 
sentimental, cultural, intelectual e ter um 
bom resultado nas relações humanas.

Cascavel

Quem quer ser um milionário

Arcoplex JL – Sala 1 – 14h20, 
16h40, 19h, 19h30, 21h20 (sex, sáb, 
dom, qua, qui);  16h40, 19h, 21h20 
(seg , ter)

Cine Westside – Sala 1 - 14h10, 
19h10, 21h20 (Sex, seg , ter, qui); 
14h, 19h25, 21h30 (sab, qua), 16h30, 
19h, 21h10 (dom) 

O menino da porteira

Cine Westside – Sala 1 – 16h20 (sex, 
seg, ter, qui); 16h05, 17h45 (sab, qua); 
14h30 (dom) 

Jogo entre ladrões 

Arcoplex JL – Sala 2 –  19h30, 21h30 
(diariamente)

Cine Westside – Sala 2 – 15h40, 
19h15, 21h10 (sex, seg , ter, qui);  
14h05, 19h20, 21h15 (sab, qua); 
14h25, 21h20 (dom)

Monstros vs Alienigenas

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h, 15h50, 
17h40 (ter, qua, sex, sab, dom); 17h40 
(seg, qui)

Passageiros

Arcoplex JL – Sala 3 – 17h20, 19h10, 
21h (ter, qua, sex, sab, dom); 19h10, 
21h ( seg, qui) 

Cine Westside – Sala 2 – 14h, 17h35 
(sex,seg, ter, qui); 16h, 17h40 (sab, 
qua); 16h15, 17h55, 19h35 (dom)

Um Hotel Bom Pra Cachorro

Arcoplex JL – Sala 3 – 15h20 (sex, sab, 
dom, ter, qua); 17h10 (seg, qui)

Gran Torino

Arcoplex JL – Sala 4 -   14h40, 17h (sex, 
sab, dom, ter, qua); 17h (seg, qui)

Pagando bem, que mal tem?

Arcoplex JL – Sala 4 - 19h30, 21h30 (dia-
riamente) 

Foz do Iguaçu

Alma Perdida

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 17h, 19h30, 
21h45 (diariamente)

Velozes e Furiosos 4

Iguassu Boulevard- Sala 3 – 17h30, 20h, 
22h15 (diariamente)

Ele não está tão afi m de você

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 17h15, 
19h45, 22h30 (diariamente) 

Quem quer ser um milionário

Cine Plex – Sala 1 -  19h, 21h30 (diaria-
mente)

Um hotel bom para cachorro

Cine Plex – Sala 1 – 15h, 17h (diaria-
mente) 

Surf Adventures 2: A busca continua

Cine Plex – Sala 2 –  15h10, 17h10, 
19h20, 21h50 (diariamente)

Monstros VS Alienígenas

Cine Plex – Sala 1 – 14h50, 16h50, 
19h10 (diariamente)

Gran Torino 

Cine Plex – Sala 3 – 21h20 (diariamente)

Presságio

Cine Plex – Sala 2 – 15h30, 
18h50, 21h40 (diaria-
mente)

Jornalismo
cultural I*
por Silvio Demétrio

Existe algo sintomático em relação à 
perspectiva do ensino sobre jornalis-
mo especializado em geral: a escassa 
bibliografi a específi ca sobre o assunto. 
Tal estado de coisas é o mesmo em re-
lação ao jornalismo cultural. Algumas 
coleções como a que a editora Contexto 
começou a publicar são iniciativas ende-
reçadas a esta demanda que se coloca 
como uma lacuna nos currículos das fa-
culdades de jornalismo.
Algumas referências mais tradicionais 
podem servir de esteio ao assunto. Uma 
delas, A notícia como forma de conheci-
mento, de Robert Ezra Park, pode ser to-
mada como ponto de partida para uma 
defi nição do que signifi ca a expressão 
“jornalismo especializado”. Park defi ne 
duas formas de conhecimento – conhe-
cimento “de” uma coisa e conhecimento 
“sobre” uma coisa –. Sem nos determos 
na especifi cidade da argumentação de 
Park, podemos associar o jornalismo con-
vencional, de caráter informativo, como 
sendo um tipo de conhecimento “de” al-
guma coisa, no sentido de que o noticiá-
rio no formato de hard news relaciona-se 
com os temas que noticia de forma direta 
e horizontal, traçando uma panorâmica do 
cotidiano da vida em sociedade segundo 
editorias. O fato de essas editorias trabalha-
rem com temas defi nidos, como o jornalis-
mo cultural, política, economia e cotidiano, 
não signifi ca, no entanto, que o tipo de jor-
nalismo que aí se desenvolve seja jornalismo 
especializado. Segundo a classifi cação de 
Ezra Park, podemos assimilar o jornalismo es-
pecializado segundo uma perspectiva dada 
de acordo com o conhecimento “sobre” uma 

coisa, isto é, uma verticalização que orien-
ta não só o trabalho do jornalista na cons-

trução da legitimidade de sua leitura sobre o 
tema especializado, como também um apro-

fundamento do leitor em direção à abertura de 
um tema que, caso não tratado por uma lingua-

gem jornalística, fi caria restrito aos ini-
ciados da-

quela determinada atividade. Talvez com um 
exemplo as coisas fi quem mais claras. 
Jornalismo especializado acontece quando o jor-
nalista adquire autoridade sufi ciente para tratar 
sobre um tema específi co de maneira a tornar aces-

sível este tema ao leitor comum que não é iniciado. Va-
mos lá, quando um jornalista da área de economia consegue 

transcender o economês e tornar a informação econômica dispo-
nível ao entendimento do leitor comum, que não conhece muita 
coisa sobre ciência econômica. À horizontalidade panorâmica do 
jornalismo factual, a perspectiva do jornalismo especializado con-
trapõe a verticalização do aprofundamento. Aqui é como na fórmu-
la de Miles Davis, “less is more”. Limita-se em termos de abrangência 
para se ganhar em qualidade de informação. Isso nos leva a defi nir 
o jornalismo especializado como uma forma de abordagem especial 
de assuntos que não se restringe à mera divisão por editorias. A forma 
é um de seus elementos fundamentais. Enquanto que no sistema de 
editorias se trabalha com construções textuais padronizadas segundo 
o modelo das agências de notícias, tratando qualquer assunto segun-
do seu valor factual, a abordagem especializada impõe certa performa-
tividade do texto. Isto é, uma matéria especializada sobre futebol, por 
exemplo, deve dispor de signos que reconstruam as especifi cidades 
desse fenômeno no esporte. Gírias, maneirismos, imaginário são ele-
mentos fundamentais que marcam uma diferenciação no tratamento 
da matéria. É como se o jornalismo buscasse reproduzir não somente os 
dados brutos dispostos por fontes ofi cialmente jornalísticas, mas a com-
plementação segundo uma perspectiva mais ampla de investigação e um 
texto orientado por uma mímesis do objeto dessa investigação. Em toda 
boa reportagem sobre cultura deve haver algo do objeto reportado que é 
mimetizado pela matéria jornalística. Numa matéria sobre teatro algo da 
forma do texto deve reproduzir performativamente o espetáculo ou os bas-
tidores, a plateia, enfi m, algum elemento do tema da reportagem enquanto 
fenômeno sendo reproduzido segundo um aspecto formal e performativo 
do texto. Tal como na fórmula do poeta chileno Vicente de Huidobro, “não 
cantar a fl or, mas fazer com que ela fl oresça no poema”. Como não lembrar 
aqui das crônicas sobre futebol de Nelson Rodrigues, ou então das reporta-
gens de José Hamilton Ribeiro na cobertura da Guerra do Vietnã para a re-
vista Realidade. Não é a mera informação, mas a composição de uma cena 
toda para dentro da qual o leitor é transportado.
Pensar o jornalismo cultural dessa maneira é algo que impõe um con-
fronto com a maneira pela qual o jornalismo se desenvolve nas práti-
cas de mercado contemporâneas, daí a força dos exemplos históricos 
como o new journalism nos anos 60. É a paisagem que se insinua 
em direção ao horizonte de um jornalismo que está por vir. Pensar 
o jornalismo a partir dos pontos pelos quais ele se desconhece. 
Inventar um jornalismo assim como Nietzsche propunha escre-
ver para um povo que virá, porque ainda está para ser criado e, 
escrever, portando, passa a ser um ato fecundo, ou melhor, de 
fecundação, assim como uma vespa se torna parte do aparelho 
reprodutor de uma orquídea. Além de Nietzsche, um herdeiro 
especial de seu legado é quem vai servir aqui de referência nesse 
exercício de articulação do possível: Gilles Deleuze, especialmen-
te em sua produção a quatro mãos com Félix Guattari.

*Ensaio que concorreu no evento ‘Itaú Rumos – Jornalismo Cultural’ de 2007, que pre-
mia produções no âmbito do jornalismo cultural brasileiro. Tenho trabalhado sistematica-

mente em aulas e ofi cinas o conteúdo aqui sistematizado nesse texto que 
o Patchwork publica em série nas próximas semanas aqui 

no espaço de intervenção do Outra Pauta 
dentro do Gazeta ALT.

Arca Russa
(Russkiy Kovcheg)

Direção: Aleksandr Sokúrov
Roteiro: Aleksandr Sokúrov e 
Anatoly Nikiforov
Nove prêmios e outras
nove indicações
Rússia, 2002. Versátil.
Cor. 97 min.
R$ 39,90 (Saraiva.com.br)

Arca Russa foi um dos 
primeiros fi lmes exibidos pelo Sesc 

CineClube Silenzio em Cascavel, quando ainda 
era na Sala de Vídeo da Secretaria de Cultura. Mais de dois 
anos depois, a Versátil e o Festival Internacional de Cinema 
de São Paulo lançam, fi nalmente, o fi lme em DVD no mer-
cado nacional. Uma preciosidade do cinema, da história e 
das artes plásticas que merece atenção.

Em um único plano-sequência de 97 minutos, o discí-
pulo de Andrei Tarkovski, o diretor Aleksandr Sokuróv, 
nos conduz a um passeio pela história e pela arte russa 
dos últimos três séculos. Mais de 30 salas do colossal 
palácio e museu Hermitage, em São Petesburgo, ga-
nham vida com quatro mil fi gurantes, milhares de 
fi gurinos e algumas orquestras sinfônicas.

Nós, espectadores, somos representados pelo 
cineasta e pela câmera onipresente, e somos 
conduzidos pelas épocas por um diplomata fran-
cês do século 19 (Sergei Dreiden), personagem 

obscuro que, como nós no filme, perdeu parte da 
identidade e da memória, e se não sabe o que faz 

ali, vaga pelos corredores sem se preocupar com a 
falta de sentido do contexto.

Quinze anos de projeto, sete meses de preparação e 
apenas um dia para fi lmagem com uma câmera digital 

de alta defi nição. Na quarta tentativa o fi lme estava fei-
to e pronto para pós-produção. Era a consolidação do 
desejo de Hitchcock, que falseou os cortes da monta-
gem em Festim Diabólico, em 1948, fi lme que certa-
mente foi referência para este. 

A filmografia de Sokuróv é complexa, enigmá-
tica, estética e, sobretudo nesta obra-prima, 
parece querer nos lembrar que o passado não 
serve de parâmetro para o futuro, mas sim, 
como diz o narrador, que “estamos con-

denados a navegar sempre”, nem sempre 
com os ventos a favor e nunca com a dis-
posição de uma bússola.
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A linguagem é o meio pelo qual o ser huma-
no expressa suas relações com o mundo. Onde 
houver homens, haverá linguagem e é indiscutí-
vel o papel desempenhado por ela no desenvol-
vimento dos recursos humanos, na promoção 
de relações educacionais, comerciais e políticas, 
principalmente na compreensão mútua.

Segundo Geraldi (1984, p. 43), “linguagem é o 
lugar de constituição de relações sociais, onde 
os falantes se tornam sujeitos”. Em comum 
acordo com esse autor, escritos de Maria Con-
ceição de Castro (1998) apresentam que “a lin-
guagem possui sim a fi nalidade que vai além 
de uma simples transmissão de mensagens”. 
Ela revela que a intenção de cada falante de-
termina essas intenções, explora emoções, 
revela opiniões em qualquer contexto social.

Desses pontos de vista, ver a linguagem 
como um processo interacional é entender 
que é pelo contato interpessoal que as pes-
soas se comunicam, têm alcance às infor-
mações, expressam e defendem opiniões, 
partilham ou constroem visões de mundo, 
produzem cultura e se reconhecem, acima 
de tudo. Assumem de fato uma posição crí-
tica e ativa diante dos conhecimentos e exi-
gências do cotidiano real que os circundam.

Por isso, adquirir uma segunda língua 
compreende saber usar uma linguagem di-
ferente, a fi m de expressar as mais diversas 
relações com o mundo e as pessoas, inte-
ragindo continuamente com eles. Já que, 
diante da globalização e das possíveis 
transformações exigidas por ela, poder 
se comunicar em uma outra língua é 
imprescindível para entender e ser en-
tendido em qualquer situação.

Sabe-se que a língua espanho-
la originou-se do latim comum, 
falado na época pelos soldados, 
funcionários e colonos romanos 
assentados na Península Ibérica. 
Estatísticas atuais afirmam que 
400 milhões de pessoas falam o 
espanhol no mundo e no Brasil 
é crescente o número de pes-
soas que buscam aprender ou 
já dominam esse idioma.

A procura por conhecer a 
língua espanhola varia muito 
de região para região, sendo 

signifi cativa sua importân-
cia nas regiões que possuem 

fronteira com povos que falam 
aquele idioma e onde a educa-

ção percebe sua necessidade.

Hoje, essa língua é o idioma neola-
tino mais difundido. É considerada a 

língua ofi cial de 21 países. O maior nú-
mero de falantes de espanhol se concen-

tra atualmente nas Américas (do Norte, 
Central e do Sul) e não na Europa (Penín-

sula Ibérica) por razões geográfi cas e sociais.

Nos anos de 1999-2004, segundo estudos e 
escritos de Helena Heller Domingues de Bar-

ros, a Undime (União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação), 

em parceria com o Mi-

nistério da Educação, iniciou um levantamento sobre a 
situação do ensino de espanhol nas escolas brasileiras. 
Em todas as regiões do País existem escolas de nível fun-
damental e médio oferecendo língua espanhola em seus 
currículos. As regiões economicamente mais favorecidas, 
Sudeste e Sul, são as que apresentam o maior número 
de unidades escolares oferecendo o ensino do espanhol. 
Curiosamente Minas Gerais, que não é limítrofe com ne-
nhum país que fale a língua espanhola, é um dos estados 
que mais vem oferecendo o ensino dessa língua.

Por outro lado, os únicos estados que declararam a ine-
xistência de escolas públicas ministrando o ensino do espa-
nhol foram Paraíba e Sergipe, justamente por não mante-
rem fronteiras com países de fala espanhola.

Esses dados apresentados acima comprovam a impor-
tância do espanhol no contexto nacional. A língua espa-
nhola tem suprimido inúmeras necessidades de ordem 
educacionais, linguísticas, culturais, sociais, políticas e 
principalmente econômicas do País.

Além disso, ela permite a reintegração dos habitantes bra-
sileiros do direito de adquirir, não só uma nova língua, mas 
uma oportunidade de acompanhar evoluções de todas as 
ordens, entender outras perspectivas de mundo e dife-
rentes formas de ver e compreender a vida. Todas essas 
propriedades contribuem também para uma rica inte-
gração brasileira às comunidades “hispanoparlantes” 
e a fronteira comum de 16 mil quilômetros mantida 
com os países de língua espanhola, possibilitando, mais 
que conhecimento, partilhar culturas. As fronteiras ge-
ográfi cas são preenchidas de conteúdo social que só 
trazem contribuições signifi cativas para o desenvolvi-
mento social e pessoal.

Conforme expresso na LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) e na Declaração Uni-
versal dos Direitos linguísticos, a aprendizagem de 
uma língua estrangeira, juntamente à língua ma-
terna é um direito de todo cidadão.

De acordo com Benevides (1994, p.9), “a educação 
precisa ser conscietizadora, libertadora, e não ins-
titucionalizadora, opressora e alienante”. É preciso 
estar aberta às mudanças sociais e às exigências 
mais que capitalistas, humanas, enriquecendo o 
conhecimento intelectual e o de mundo. Não se 
trata, portanto, de educar e qualifi car mãos-de-
obra somente para o trabalho, para os negócios, 
e sim redimensionar, oferecer a todos o direito de 
conhecer um segundo idioma e bem usá-lo nas 
mais desafi adoras situações da vida.

Distante de utopia ou conveniência é possível 
desenvolver um crescimento maior da difusão 
da língua espanhola no território brasileiro e in-
tensifi car relações com grupos sociais e as novas 
realidades que usufruem dela.

Nesse sentido, pode-se entender que aprender 
a língua espanhola é penetrar em outra cultura, 
é saber usufruir com liberdade de informações 
diversas no original, e, sem dúvida, ampliar a 
bagagem cultural e receber um passaporte de 
cidadania de novos mundos e linguagens.

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional) (1996, p.88) incorpora esta al-
ternativa de novos conhecimentos, quando 

em seus artigos 26, § 5° e 36, III obriga “o 
ensino de pelos menos uma língua 

estrangeira moderna, a partir da 
5ª série, Ensino Fundamen-

tal e, uma obrigatória, e 
outra, optativa, no 

Ensino Médio, 

prudentemente, escolhidas pela comunidade escolar 
em consonância com as disponibilidades das insti-
tuições”. Ao não defi nir qual a língua estrangeira 
será obrigatória ou optativa, a LDB acaba reme-
tendo para os sistemas de ensino dos estados 
e dos municípios a decisão de escolher o que 
melhor lhes “convém”. Talvez a conveniência 
seja um dos fortes motivos de a importância 
da língua espanhola, para muitos, apresen-
tar-se pouco difundida, o que não tira seu 
valor expressivo no contexto nacional.

Cada grupo social sabe o que pre-
cisa saber, o que lhe é mais favo-
rável, porém, hoje, o espanhol 
constitui-se em uma nova lin-
guagem do mundo globalizado. 
Seu aprendizado na atualida-
de é imprescindível, mesmo 
estando mais fortemente 
vinculada aos interesses 
comerciais do que aos 
interesses culturais ou 
educacionais, jamais dis-
sociados da realidade.

Sob essa perspectiva, 
oportunizar espaço ao 
idioma espanhol no 
Brasil tem garantido 
mais capacitação, qua-
lifi cação educação a 
toda sociedade civil 
situada no espaço de 
construção de cida-
dania, a qual se con-
fi rma numa luta para 
transformações futuras. 
A globalização, em todos 
os sentidos, exige um novo 
redimensionamento da so-
ciedade nos diversos aspectos 
que a compõe e, também e, por 
que não, no aspecto linguístico.

Para Barbosa segundo escritos 
de Dalarosa (1998, p. 208), “os bra-
sileiros precisam sim, promover a 
cultura latino-americana dentro do 
Brasil”. Dessa forma, abrir espaço para 
outro idioma no contexto nacional 
implica vantagens múltiplas e de toda 
ordem aos falantes deste idioma e ao 
próprio país que possibilita o uso e o co-
nhecimento dele.

Enfi m, o contato linguístico com as comu-
nidades fronteiriças que possuem o espanhol 
como língua ofi cial é fundamental para que a 
expansão desse idioma no território brasileiro 
possa crescer a cada dia. Além de ser uma conse-
quência inevitável, regular e contínua, dominar um 
segundo idioma no contexto nacional e considerar 
sua importância é banir conveniências e conquistar 
maior espaço na vida, nos negócios, no mundo, com-
preendendo-o, adaptando e relacionando-o a tudo o 
que há disponível e novo na realidade: as necessidades 
linguísticas, sociais, políticas e econômicas da sociedade 
nacional e, assim, estreitar verdadeiramente os laços 
culturais com o povo latino-americano que 
nos rodeia, para a construção de um 
desenvolvimento satisfató-
rio de todos.
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