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Esta semana a nova coluna traz a notí-
cia do lançamento do documentário Seis 
de Janeiro, dirigido por Odair Roberto da 
Silva, membro fundador da Cuica (Compa-
nhia Ubiratanense Independente de Cinema 
Amador). Projeto esse que tem feito muito 
sucesso em Ubiratã e na região, já chamando 
a atenção – mesmo que de forma tímida – 
de empresários investidores. 

Um exemplo que pode ser seguido pelos en-
tusiastas do cinema em Cascavel. Ainda são 
poucas as iniciativas nesse sentido por aqui, 
de ações que correm por fora da secretaria de 
Cultura, como foi o caso de Clodoaldo Cris-

Paraná e no caderno Gazeta ALT, mas nos periódicos Folha 
de S. Paulo, O Globo, O Paraná, Jornal Hoje, Folha de Londri-
na, Tribuna de Foz, O Estado do Paraná, revistas Caras e Isto 
É, entre outros. E a pesquisa continua.

São 13 os posts com fotografias de filmes como: A Saga, 
de Manaoos Aristides; Humildade, de Clodoaldo Cristo-
foli; Lili Marlene, de Vander Colombo; Que Mordomo 
é Esse?, de Andoza Ferreira e Acir Kochmanski. E há 
ainda imagens de Salete Machado e de Talício Sirino, 
da Tigre Produções, e a capa do VHS Acerto Final, di-
rigido por Antonio Marcos Ferreira. 

Na recente seção de vídeos, pode-se assistir na 
íntegra ao primeiro documentário que fala das di-
ficuldades de se fazer cinema em Cascavel: Ilha 
D’Oeste, dirigido por Andressa Moraes, Douglas 
Menegazzi, Jeferson Richetti, Lucas Nonose e 
Renan Menezes, com apoio dos cadernos Ga-
zeta ALT e Outra Pauta da Gazeta do Paraná. 
Também estão disponíveis trailers dos filmes 
Desaparecidos, de Antonio Marcos Ferreira, e 
Conexão Japão: a lenda, de Talício Sirino.

As atualizações continuam a ser sempre às se-
gundas-feiras à tarde. Há opção de assinar o Feed, 
assim o internauta pode saber via Leitor de Feeds 
e e-mail que o blogue foi atualizado. Para aces-
sar o espaço do Núcleo ALT de Cinema é só en-
trar no site do ALT (gazetaalt.com) e clicar no 
banner do Núcleo, ou direto pelo endereço: 
nucleogazetaaltdecinema.wordpress.com.

Cultura de 
cinema

tofoli, que, com ajuda de alguns amigos, fez e lan-
çou o mais recente longa-metragem de Cascavel, 
Humildade, e também da coordenação de cinema 
da Baiacu (Bando Independente Associação Cultu-
ral), que está produzindo um curta-metragem de 

Vander Colombo.

Quem assume a frente da 
coluna é o NAC (Núcleo ALT 
de Cinema), projeto sem fins 
lucrativos mantido pelo ALT 
desde novembro de 2008. Os 
objetivos do Núcleo são: 1 - 
documentar o cinema de Cas-
cavel, com o arquivo de textos, 
imagens e vídeos; 2 - promover 
a exibição, a discussão e o estudo 
de filmes no município; 3 - promo-
ver palestras, cursos e oficinas que 
envolvam a área cinematográfica; 
4 - incentivar, divulgar e assessorar 
as produções cascavelenses e; 5 - au-
xiliar o município e outras entidades 
em ações voltadas ao cinema.

Atualmente, o NAC está desenvolven-
do a primeira etapa de ações, que consiste no registro da pro-
dução cinematográfi ca do município. Tal tarefa, por sua vez, foi 
dividida em três aspectos principais: registro de (1) texto, (2) foto-
grafi a e (3) vídeo. Até o momento são 47 postagens, das quais 31 
contêm matérias publicadas entre 1997 e 2009 não só na Gazeta do 

A partir desta semana o 
espaço Seleção ALT de Ci-
nema, que ocupa a lateral 
direita da página sete, volta 
a ter formato de coluna. O 
objetivo é ampliar a cober-
tura cultural local e regio-
nal, com especial atenção à 
área de cinema, mantendo 
assim o propósito da se-
ção. Entretanto, a mudan-
ça não afeta a já tradicional indicação de fi lmes 
aos leitores – aliás, o critério de seleção dos fi lmes 
é, sobretudo, a disponibilidade nas locadoras da 
cidade, caso contrário, é indicado o local onde a 
produção poderá ser encontrada –. 

Per Fumum, liberi

Do-it-yourself
Li nesta semana uma notí-

cia já transcendendo a mofo. 
Apesar de parecer produto 

de uma assessoria de impren-
sa, chamou minha atenção do 

mesmo modo. Quando nos 
tornamos traça de sebo, 
qualquer novidade edi-
torial ou mesmo velhas 
histórias editoriais sem-
pre são de interesse. A 

notícia que li tratava da 
Avon. A mesma dos ca-

tálogos de cosméticos que 
sempre uma vizinha chata 

nos tenta vender. A empresa 
criada por um americano que 
vendia livros porta a porta 
volta à cena do mercado con-
sumidor de leitura. No Brasil, 
segundo o jornal O Globo, se 
tornou uma das principais 
comerciantes de livros, após 
fazer parcerias com editoras 
como Sextante, Ediouro e Re-

cord. Como não sou adepto dos 
catálogos das vizinhas, com todo 
o respeito, fi co com minha visita 
semanal aos sebos de Cascavel. 
Nesta semana, o Sebo do Paulinho 

(Travessa Jarlindo João Grando, 
32) fez as vezes. Abaixo uma lis-
ta de preciosidades esquecidas 
nas prateleiras. 

A sangue frio (Abril, 1980, 
412 p., R$ 5)

Obra-prima do jornalis-
ta e escritor americano 
Truman Capote. Essa 
obra trata do assassi-
nato de uma família 
no interior dos Estados 

Unidos. Capote chegou 
à cidade dos crimes um mês 

depois e coletou informações com 
parentes, documentos e depoimentos dos 

próprios assassinos. A obra inaugurou o New Jour-
nalism e já foi tema de alguns fi lmes. 

Ópera dos mortos (Difel, 1977, 211 p., R$ 10)

Faz um tempo que sempre vejo este li-
vro escondido entre outros. Li essa obra 
há alguns anos e considero uma das mais 
sensacionais da literatura contemporâ-
nea. Trata da história de Rosalina e da 
decadência de uma sociedade patriarcal 
e soberba. A queda da opulência cafeeira 
de Minas Gerais e da moralidade de uma 
sociedade corrompida. Entre outros li-
vros de Autran Dourado, figura com um 
dos mais importantes.

O fotógrafo (Rocco, 2004, 223 p. R$ 15)

Um escritor da terra sempre faz mi-
lagres. No caso é o catarinense Cristó-
vão Tezza que se radicou paranaense. 
Professor da UFPR, Tezza é hoje um dos 
maiores nomes da literatura nacional. 
Essa obra trata de apenas um dia de 
um fotógrafo, pago para fotografar se-
cretamente uma moça. A obra ganhou 
diversos prêmios, entre eles, o de me-
lhor romance da Academia Brasileira 
de Letras e o Portugal Telecom. 

Para qualquer uma das três opções não 
é necessário recorrer à vizinha dos catá-
logos, mesmo porque acredito que esses 
são títulos que não se farão presentes 
num índice estritamente comercial. Faz-
se necessário apenas um tempinho 
de garimpar prateleiras. Aqui 
foi minha sugestão.

Não é babaquice de gente que quer parecer hype (!?) e fi ca usando palavras em inglês porque acha 
mais cool. Do-it-yourself é uma expressão que existe mesmo e quer dizer algo que o “faça você mesmo” 
não diria sozinho. Com etimologia, segundo o dicionário Chambers (chambersharrap.co.uk), datada 
da década de 1950, indica exatamente o que a tradução quer dizer, mas surge historicamente num 
momento anterior, entre o fi nal do século 19 e começo do 20, como um esforço contrário à revolução 
industrial. Afi nal, ao fazer algo, você personaliza – o serviço de casa, o presente do melhor amigo, o 
novo objeto decorativo da cozinha, a reutilização daquilo que ia para o lixo e agora vai virar porta-joias 
– e é uma força silenciosa contra o sistema industrial que se impõe igualitário.

Enquanto muitos acreditam que a atitude do Do-it-yourself é quase um ideal anarquista, outros 
querem mesmo é ter uma caixinha com colagem ou consertar a pia sozinho. Para as coisas mais prá-
ticas – e que podem sim representar uma atitude renovadora na vida das pessoas – existe todo um 

burburinho na rede, representado por blogues e 
sites que reúnem orientações das mais diversas 
para iniciados e leigos. Arregace as mangas.

bananacraft.com – 

Simpatizei na hora com o Banana Craft. Bem no 
estilo “feito à mão”, “é um blog dedicado a craft, 
artesanato, manualidades, casa, decoração, moda, 
comportamento, dicas de consumo, lazer e tudo 
o que ajuda a tornar a vida mais simples e feliz”. 
Feito por uma “customizadora nata”, a jornalista 
Daniele Sinhorelli, o site traz os tão procurados tu-
toriais, que explicam passo a passo como desen-
volver peças e trabalhos. Exemplos: customização 
de armário de madeira, capa de crochê para pufe, 
gráfi cos de ponto-cruz para enxoval de bebê.

projetordiy.com.br – 

O Projetor DIY (sigla para Did It Yourself) existe para 
dar dicas de como fazer em casa um projetor de ima-
gens. Só para isso, mas serve em minúcias para o ob-
jetivo a que se propõe. O aparelho é montado a partir 
da adaptação de peças antes usadas para outras fun-
ções e, feito corretamente, transmite imagens de LCDs 
de 5 a 17 polegadas para telas de 120”. Os criadores do 
site dizem que a tarefa não é só para os entendidos de 
eletrônica, mas para qualquer um com paciência.

vocemesmo.com e
doityourself.com – 

Ambos os endereços se propõem a fazer o 
mesmo: ser um banco de dados de 
como fazer as coisas sozinho. Se-
guem o mesmo esquema dos ou-
tros, com passo a passo e afins, mas 
são mais abrangentes, de receita de 
varenikes – um prato judaico – a 
como fazer uma automassagem. O 
primeiro em português e o segun-
do em inglês.

CMYK
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A DISCIPLINA DO AMOR

Lygia Fagundes Telles

Nova Fronteira, 151 páginas,

R$ 19,89 (ciadoslivros.com.br)

O verdadeiro 
assassino
de Sócrates Norbert

Heinz*
GUARAPUAVA | PR

Em um manuscrito consumido pelo fogo 
na biblioteca de Alexandria, um diálogo que 
revelava um segredo se perdia para sempre...

SÓCRATES - Platão, meu fi el servo! Por que 
demoraste a trazer meu vinho?

PLATÃO - Sócrates, meu senhor! Demorei-me 
porque procurei o melhor vinho, afi nal, hoje é um 
grande dia para meu senhor.

SÓCRATES - Fostes um servo astuto, Platão. Hoje 
será um grande dia! Tenho que comemorar! Hoje, Sócra-
tes, o Sábio, discursará toda a verdade perante políticos, 
nobres, camponeses, servos e escravos. Prometo-lhe que 
meu discurso ecoará por milênios...

PLATÃO - Sócrates, meu senhor, seria um tolo afirmar 
que não invejo sua sabedoria. Como este mísero servo gos-
taria de prová-la... Ao menos uma gota...

SÓCRATES - Platão, meu servo, vejo que a cobiça transpare-
ce em seus olhos. A cobiça é um mal que leva o homem sábio a 
se tornar um tolo escravo do poder...

PLATÃO - E o que seria esse tal poder, meu senhor?

SÓCRATES - Platão, Platão... O poder é a cegueira da visão ingênua. 
No inferno, nos faz desejar a glória de uma vitória, enquanto que em 

tendas improvisadas, aconchegantes e bem pro-
tegidas, covardes conspiram a própria derrota. 

No triunfo, nos faz sorrir frente aos pedidos de 
clemência de nossos inimigos, enquanto que 

em tendas improvisadas, aconchegantes e 
bem protegidas, covardes brindam isentos 

de qualquer culpa. E, mesmo assim, conspi-
ram a própria vitória...

PLATÃO - Bravo, meu senhor! Como sem-
pre somente tu tens o dom de proclamar a 

verdadeira sabedoria com palavras que até 
os deuses escutariam em silêncio... Agora 

aprecie esse delicioso vinho... Saboreie-o...

SÓCRATES - Por que não brindas 
comigo Platão?

PLATÃO - Um servo com eu não ou-
saria partilhar do mesmo vinho com 

um sábio como tu, meu senhor... 
Não mereço...

SÓCRATES - Um dia serás um 
servo sábio, Platão... Um dia... 

Argh! Platão! Sinto-me sufoca-

do... O que fi zeste, Platão? Sempre fui 
um senhor justo contigo... Por pieda-
de, socorre teu senhor...

PLATÃO - Sócrates, meu senhor! 
Prefiro ser um tolo escravo acor-
rentado ao poder e ter algumas 
de minhas palavras cravadas 
no tempo do que ser um servo 
livre esquecido na sombra de 
um senhor justo...

SÓCRATES - Até tu, Pla-
tão! Até tu... 

E na tarde daquele dia 
discursava Platão peran-
te políticos, nobres, cam-
poneses, servos e escra-
vos. Um sábio tão quão 
seu mestre, cravando 
no tempo palavras 
roubadas...

“Solução melhor é não enlouquecer 

mais do que já enlouquecemos, não 

tanto por virtude, mas por cálculo. 

Controlar essa loucura razoável: se 

formos razoavelmente loucos não pre-

cisaremos desses sanatórios porque é 

sabido que os saudáveis não entendem 

muito de loucura. O jeito então é se vi-

rar em casa mesmo, sem testemunhas 

estranhas. E sem despesas”.
L. F. Telles

Alguém já deve ter falado sobre isso – 

afinal, o que já não foi dito? –, de que há 

aqueles momentos em que, a partir da 

leitura mais apegada dos escritos de um 

determinado autor, o leitor admite para 

si um tanto do estilo, do vocabulário, da 

intimidade – ou da falta dela – com as 

palavras. Isso é expresso mais ou menos, 

depende do que esse leitor vai fazer com 

o que leu: comentar o livro com alguém, 

guardar sentimentos num canto recôndi-

to da memória, escrever sobre ele. Mais 

expresso, em minha opinião, em escritos, 

esse resquício da alma do escritor que 

A (in)sanidade 

domada
Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

fica na pena de quem o lê é um estig-

ma complexo aos meus olhos, sempre 

afoitos por mais explicações.

Toda essa refl exão de alma principia 

esse texto por causa de uma leitura tão 

leve quanto minhas mais deslumbradas 

pretensões literárias que não deram em 

nada. A cada trecho lido mais me apega-

va à possibilidade de que algo misterioso 

acontecesse em minhas ligações neurais 

e algo daquela fugacidade de linguagem 

fosse roubada; queria que qualquer coi-

sa escrita por mim tivesse ao menos um 

pouco da naturalidade com que escreve 

Lygia Fagundes Telles.

A disciplina do amor (Nova Fronteira, 

1980), livro que traz estampada na capa 

a palavra “Fragmentos”, não deve ter sido 

dos mais fáceis de classifi car pelo editor. 

Ainda que a fi cha catalográfi ca indique o 

livro como “Contos brasileiros”, nem de 

longe podemos caracterizá-lo assim. Afi -

nal, as páginas formam uma espécie de 

diário, ou mesmo o que o tal “fragmentos” 

tenha querido dizer: “veja bem, o que você 

lerá não são contos, não é um romance”. 

São, como prescrevem as acepções do di-

cionário Houaiss, “resto de uma obra lite-

rária ou artística cuja maior parte se per-

deu ou foi destruída; trecho extraído de 

uma obra”. Eu o considero diário de uma 

obra que, por um capricho maravilhoso 

dos deuses da literatura brasileira, ainda 

está incompleta.

Os textos, divididos por títulos ou por 

data, apresentam-se sem vaidade exa-

gerada, só aquela que a eles é cabida. 

Com cunho político comportado, um 

feminismo nada ostracista, mas um tanto 

decepcionado, e não muitas segundas in-

tenções a quem não quiser procurá-las, apa-

recem como um exercício diário – ou quase 

isso – da expressão do lirismo da vida, já que 

não se escrevem poemas perfeitos todos os dias 

e um poema para ser pleno (lirismo mais intros-

pecção mais epifania mais algo) deve ser perfeito. 

Seriam talvez melhor denominados crônicas, e assim 

eu ficaria satisfeita.

Se não fosse chamado A disciplina do amor, poderia ser 

intitulado A disciplina do escritor ou a sina dele, já que 

Lygia – assim me permito chamá-la pelas regras jornalís-

ticas – parece exercitar o papel do escritor, que ela mesma 

deixou claro em um dos excertos: “Testemunhar o seu tempo”. 

E o faz com clareza e opinião. São temas desse testemunho a 

televisão, que já na década de 1970 suscitava na autora reflexões 

muito atuais; a morte e todas as delicadezas sugeridas por ela; 

alguns lugares visitados, como a China de Lu-sin ou a Praga de 

Kafka. Faz também outros relatos mais particulares ou sobre 

o ofício da escrita. Todos os fragmentos, enfim, muitíssimos 

pessoais e elegantes. Elegância, por sinal, é uma palavra que 

bem descreve escritos e pessoa.

Ainda penso mais cabível, entretanto, considerar a compi-

lação de textos de Lygia como um exercício contra a loucura, 

ou melhor, em busca da sanidade por vezes perdida diante 

de tanta refl exão. Um espelho de medos, entornos, pensa-

mentos que não foram para um conto completo ou um 

romance, mas que permaneceram escritos porque 

existentes. Um diário de produção paralela, 

que escritores renomados não são so-

mente produções completas, são 

também tormentos.
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Era tarde. Se meus relógios tivessem ponteiros, eles estariam sobrepostos na 
hora zero, quando começa o dia. Antes de partir, não ousei acordar minha mãe 
que dormia, passei a chave na porta e ganhei a rua. Na bolsa, gravador e câmera. 
Era impaciente minha espera e não seria apenas de alguns minutos. O vento vo-
ciferava atrás de mim e ganhei tempo ao embarcar no primeiro ônibus que me 
conduzisse ao destino: deixei o vento na busca insólita por mim. Desci num passo 
rápido, pensando se os ponteiros do relógio poderiam ser tão velozes quanto eu.

A transfi gurada pessoa que esperava ainda não fazia presença. No hotel, deveria es-
tar entre penduricalhos e outros adornos que se tornariam brilho aquela noite. Noite 
de brilho e cor, uma vez a considerar que pelo mesmo pano vermelho que ela surgiria, 
feneceria – como a estrela torna-se opaca quando as cortinas do dia a resguardam e 
recolhem para a noite novamente brilhar –. 

O espetáculo fora iniciado, sob gritos adictos de uma plateia praticamente secreta. Não 
eram muitos, mas, como sempre na história, são poucas as testemunhas para um aconteci-
mento digno de registro. Não fl ertei olhar além do que se apresentava. Não tentei abstrair. As 
cores e o som arrebentando limites, já tornavam aquele momento fantástico. Esgueirava-me 
por entre corpos e pernas que bailavam frente ao altar-mor de veneração. Se outra cultura fos-
se, seriam capazes de fazer fogo e queimar ali um cordeiro em adoração à deusa que adentrou.

A batida pop contagiava qualquer um, principalmente os adeptos. O cabelo se soltava 
no ar. Os movimentos se direcionavam para todos os lados. A boca fechava e abria 
para dublar a canção que ensurdecia. Os pés sobre o salto pisavam e rodavam o 
chão num equilíbrio que não seria comum, dado a natureza da transfi gurada ar-
tista. Mas era capaz. Não apenas de subir o salto e dançar, mas de levar a parca 
plateia à loucura. Já não fazia frio e nem vento havia lá dentro, quase que imi-
tando me suspendi na ponta dos pés: queria apenas boas fotos.

Mundo rosa
Não nasci rosa, mas vesti rosa. Nas ironias é que está domiciliado 

o discurso militante. “Se joga, pintosa, põe rosa”. E naquela noi-
te todos haviam colocado rosa. Estava no centro de Cascavel, 
Tribos Club. Lá uma minoria se fazia ver. Terminado o show, 
uma breve sessão de autógrafos. E eu continuava esperan-
do. Desci para o pavimento inferior aguardando um sinal 
para avançar o camarim. Quando entrei, ela já havia tro-
cado de roupa novamente. A capacidade de transmutar 
rapidamente me impressionou. Vestia jeans e na cabeça 
um boné de tecido. A maquiagem impecável mostrava um 
rosto mais alvo que no palco, destacando os lábios verme-
lhos intensos. “Quanto tempo eu tenho, Léo, para assim 
poder selecionar as minhas perguntas?”. “Alguém sabe que 
horas são?”, ela perguntou aos bailarinos que a acompanha-
vam. “Ah! Esquece isso, vamos conversar”.

Liguei o gravador e sentei-me de frente a ela. Misterio-
sa, camaleoa. De batismo, Jadson; naquele momento, Léo 
Áquilla. Não simplesmente uma drag queen, mas se faz ne-
cessário aqui o artigo defi nido, denotando a popularidade 
e importância do artista na comunidade GLS. Novamente 
em Cascavel, Léo Áquilla traz consigo uma legião de fãs 
que nem se importam com distâncias ou outros fatores lo-
gísticos que os impeçam de ver o show vindo de São Paulo. 
A magia da noite se mostrava entre plumas e lantejoulas. E 
lá dentro, guardados do barulho dançante, conversamos. Já 
não era mais a personagem, desta vez, sim, o artista.

Gazeta ALT – Para os fãs que ainda não conhecem muito do 
passado da Léo Áquilla, conte-nos um pouco da sua história.

Léo Áquilla – Eu sou artista de berço, nasci artista, embora 
eu tenha sofrido resistência na família. Meus pais queriam 
que eu fosse jogador de futebol enquanto eu queria dan-
çar balé clássico. Eles gostavam de pagode e eu amava 
ópera. Meus irmãos brincavam com bolinhas de gude 
enquanto eu escrevia poemas. Eu já trago essa baga-
gem de espírito, pois acho que a arte seja algo espi-
ritual. E comecei fazendo teatro aos 12 anos, na 
escola estadual que estudava. Eu comecei com 
uma peça chamada Plástica de sonhos, dirigida 
por um professor de história. Ficamos um ano 
em cartaz no teatro Caetano de Campos, na 
Praça da República, em São Paulo. Eu era a 
personagem principal da peça, o Joãozinho 
Refrigerante, pois ele era apaixonado por 
refrigerante. Ele era um menino de rua e 
para convencê-lo a fazer qualquer coi-
sa teria que dar um refrigerante, então 
a peça acontecia sobre isso. Tinha uma 
instituição de caridade que queria tirá-lo 
das ruas e levá-lo para a instituição na qual 
funcionava uma ofi cina de brinquedos. Como 
não era fácil convencê-lo e, sabendo que era 
apaixonado por refrigerantes, ofereceram a ele 
refrigerantes todos os dias e o quanto ele quisesse. 
Por causa disso, eu tomei nojo de guaraná, porque 
tomava durante a peça inteira. Esse menino foi para a 
ofi cina e começou a aprender a montar brinquedos, só 
que ele era mágico, todos os brinquedos que ele tocava 
tomavam vida quando eles saiam da ofi cina. E nessa de que 
os brinquedos tomavam vida eu voltava aos doze anos de 
idade fazendo uma boneca de cordas e a pla-
teia ia ao delírio com essa boneca. 
Ela começou a ser re-
quisitada 

logo cedo, e eu já tinha quase treze anos, e ela era requisitada para trabalhar em festas infantis, programas 
de televisão. Até trabalhei no programa da Mara Maravilha, isso lá atrás, eu fazia um robô no programa 
dela. Hoje todo show eu faço uma vitrine viva, é uma marca registrada minha. Sempre é uma diferente da 
outra, eu tenho umas 20 bonecas diferentes e hoje foi a historinha da Madonna. Essa boneca passou a 
ser requisitada e eu passei a me sustentar ainda criança, só que as pessoas passaram a exigir demais 
dela e com o decorrer dos anos a história dessa boneca se assemelhou à do Pinóquio: essa boneca 
aprendeu a se maquiar, ela aprendeu a andar, ela aprendeu a dançar, ela estudou e virou jornalista, 
ela aprendeu a fazer reportagem, virou apresentadora de TV e apresentadora de rádio, ela virou 
bailarina. Ela é a Léo Áquilla que todos conhecem hoje. 

ALT – Então foi com essa personagem que surgiu a Léo Áquilla?

L. A. – Sim, essa Léo que todos conhecem em cena é essa boneca aprimorada de 
quando eu tinha 12 anos de idade. 

ALT – Você fala dessa boneca em terceira pessoa, como se não fosse você. Todos 
suas performances você trata desse modo?

L. A. – Sempre. Quando eu tirar a maquiagem e 
chegar em casa sou um rapaz como 
outro qualquer. Não tenho silicone, 

esse cabelo não é meu. Então eu sou 
rapaz comum, pai de dois fi lhos.

ALT – E como é sua vida amorosa?

L. A – Tive uma vida de casado com 
um homem por 13 anos, estive com ele 

durante todo esse tempo. Não deu mais 
certo e hoje somos bons amigos. Atual-

mente estou namorando. Foram os dois 
únicos namorados que eu tive. 

ALT – No ano passado, o Brasil 
viu outro Léo Áquilla, o político. De 

onde venho essa intenção?

L. A. – Nunca tive intenções políticas, 
até me dar conta que sempre fui político. 

Tudo é política, a religião, a família, o trabalho, 
o show. Eu sou um dos fundadores da Parada 
Gay de São Paulo, a maior do planeta. Há 13 
anos, quando inauguramos esse movimento, 
eu já trago essa responsabilidade de militân-
cia, de ir lá, de gritar e falar, ter um discurso 
convincente. Eu sou responsável por muita 
coisa boa que acabamos trazendo para o 
mundo gay, acabamos sendo formadores 
de opinião quer queiramos ou não. Se você 
traz uma mensagem ruim, você acaba in-
fl uenciando pessoas, do mesmo modo 
quando a mensagem for boa. Eu percebi que sou 
um exemplo para essas pessoas e, para não decepcioná-
las e deixar a minha marca aqui na terra, eu entrei na faculdade 
para me formar e para que as pessoas que gostam do Léo Áquilla 
possam se espelhar. Termino jornalismo no fi m do ano e já estou 
fazendo pós-graduação em jornalismo político. 

ALT – Já faz alguns anos que você trabalha na TV. Qual o espa-
ço para o homossexual nessa mídia? 

L. A. – Eu acho que é 
limitado. Eu estou na 
Rede TV! há 9 anos e, 
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com o tanto de audiência que eu já dei, por que não tenho o meu programa ainda? É mais ou menos assim: 
todo mundo me adora, mas ninguém me quer como nora. Essa frase parece uma piada, mas olhando a 
profundeza dessa frase você vai entender muita coisa. É o preconceito nu e cru. Todo mundo fala que 
gosta de você e de fato gostam, mas se eu disser “me leva na sua casa domingo para almoçar com 
sua família”, não vão me levar. Então não é tão simples quanto parece.

ALT – Você é feliz assim?

L. A. – Não, acho que nunca fui feliz.

ALT – Mesmo tendo uma carreira sólida, sendo um artista brilhante, trabalhan-
do em uma TV, uma rádio e fazendo dezenas de shows por todo o País?

L. A. – É outra coisa, sou realizado. Realização é diferente de felicidade. Quando 
eu era criança, com seis anos de idade, eu queria e dizia para os meus pais que iria ser 
famoso. E eu consegui, conquistei isso. Eu não sou fi lho de Xitãozinho e Xororó ou sei lá 
quem. Eu batalhei, dei a cara a tapa e conquistei o meu espaço.

ALT – Quando você se assumiu, o que mudou na sua vida? 

L. A. – Eu fi quei mais leve. Aliviou a cruz que eu carregava, só isso. O preconceito só aumentou. 

ALT – O mercado de trabalho e a inserção nos meios sociais melhoraram depois de você se assumir? 

L. A. – A minha profi ssão é diferenciada, não posso responder como qualquer outro. Eu escolhi 
uma profi ssão que agrega mais preconceito ainda, que é se vestir de 

mulher. As pessoas não conseguem entender que sou 
ator e que tudo isso é um trabalho artísti-

co, de personagem. Quando eu saio de 
cena eu tenho uma vida absolutamente 
comum. Sou pai de família e não durmo 
de calcinha. Tem gente que acha que 
durmo de calcinha porque sou transfor-
mista, eu sou menino, eu uso cueca.

ALT – O que você acha do mundo gay?

L. A. – O gay é hipócrita. Falo do ge-
ral, claro que há exceções. Nós somos 
hipócritas, não estou me excluindo 
dessa sentença. 

ALT – Toda essa vocação à militância se 
pudesse mudar algo, o que seria?

L. A. – São tantas coisas, mas se as pessoas 
se respeitassem já seria bom. Acho que res-
peito seria a única coisa capaz de mudar o 
mundo. Você havia me perguntado da políti-
ca, por que entrei na política. Eu sempre fi z po-
lítica, até um dia que percebi que se nós não 
entrarmos na política para sermos votados 
e eleitos, nós vamos nadar, nadar e morrer 
numa parada gay. A gente precisa ter 
poder representativo, o que não te-
mos. Eu quero ser um representan-

te para ser um exemplo, um bom 
exemplo. Tudo o que eu quis eu consegui, e isso é 

só uma questão de tempo. Você pode escrever, e eu sei que você 
vai escrever, eu vou ser um grande político, reconhecido. 

ALT – Em todas as suas viagens pelo Brasil você tem contato com diversas culturas. 
Cascavel é muito fechada culturalmente, nota-se pelo pouco público que esteve aqui 
esta noite. Qual é a situação Brasil afora? Os gays estão ganhando mais espaço?

L. A. – Isso tem que ser analisado de forma fragmentada, porque cada 
cidade reage de acordo com sua cultura. Aqui, essa cidade, e olha 
que viajo o Brasil inteiro e posso te afi rmar, se não for a mais é 
uma das mais estranhas que já vi nesse sentido. As pessoas 
não conseguem se assumir, não sei o que se passa, pois 
não moro aqui, não entendo. As pessoas têm medo. 
Teve um rapaz hoje que entrou em cena para fa-
lar comigo e disse assim: ‘não, pelo amor de 
deus, não precisa nem assinar, nem foto 
nem nada. Só queria te dar um abra-
ço’. Esse tipo de atitude não existe 
mais em outros lugares, essa 

época já foi. 

ALT – Em que cidades do interior os gays são menos preocupados com o que os outros pensam?

L. A. – São José do Rio Preto é bem no interior de São Paulo. Lá as pessoas são moderníssi-
mas, a bicharada não está nem aí, dá a cara a tapa. Tudo isso porque nós somos de vanguarda, 

esse povo que está aqui hoje é um povo de vanguarda, que tem que se assumir, que tem que 
por a cara no mundo, tem que ir à Parada Gay sim, entendeu. Se o próprio gay não se aceitar, a 

sociedade também não vai aceitá-lo. Tem que dar a cara tapa. 

ALT – Quais os planos para o futuro? Qual show que vem por aí?

L. A. – Sexy, em junho. Estou buscando apoio, a gente não consegue, mas eu não desisto. Quero poder 
montar o cenário que é muito grande e caro. É um grande show, para grandes casas. Porque temos que 

pensar grande, chega uma hora que nos cansamos de estar acomodados e queremos alçar novos voos.

ALT – Qual o segredo de ser pai, trabalhar em uma TV, uma rádio, fazer faculdade e ainda 
dezenas de shows?

L. A. – Não ter vida própria. 

ALT – É isso que não a torna feliz?

L. A. – Não, isso me deixa muito realizada, porque amo o meu trabalho. 
A minha diversão é fazer o que gosto. Então, show é uma diversão, 

rádio é uma curtição. É que eu tive a sorte de fazer o que sempre 
quis para a minha vida.

ALT – Por que escolheu fazer jornalismo?

L. A. – Eu sou um profi ssional de comunicação. Fui in-
fl uenciado por profi ssionais da TV. Tenho muito conta-
to com jornalistas e acabei me apaixonando pelo curso. 

ALT – O curso acrescentou?

L. A. – Mudou minha vida, mudou a minha visão. Eu 
li muitos livros, se não fosse a faculdade jamais teria 
lido. Ouvi muita coisa que se não fosse a faculdade 
não teria tido contado. Eu saía chorando da sala de 
aula, pensando em cada coisa maravilhosa que eu 
ouvia e que se eu não estivesse ali não teria apren-
dido. E quantas pessoas não vão saber? Isso me en-
tristecia. É esse tipo de coisa que me entristece: a 
desigualdade, ver pouca gente com muito e muitos 
com pouco. Por exemplo, o Maluf, o deputado mais 
votado de São Paulo, ele tem esse rótulo: eu roubo, 
mas eu faço. E as pessoas acham isso normal e não 
é normal. Ser corrupto é cultural, isso é uma ver-
gonha. Vi uma notícia essa semana em um jornal 
dizendo que o Maluf tem milhões de reais fora do 
Brasil, isso é muita grana, para vermos tanta gen-
te passando fome nas ruas, tenta gente passando 
necessidade, tanta gente vivendo com R$ 450 por 

mês. Essa desigualdade e corrupção me entristecem.

ALT – Você é sentimental?

L. A. – Sou muito sentimental, eu choro à toa e choro to-
dos os dias. Hoje já cumpri minha cota, ouvindo Julio Iglesias, 

por quem eu sou apaixonado. Sou um romântico incurável. 

ALT – O que a Léo ouve?

L. A. – Adoro Julio Iglesias, Emma Chaplin, Loreena McKennitt, 
Sarah Brightman e Enya. 

ALT – E Celine?

L. A. – Cenine Dion? Eu adoro. Mas, para você ver, sou muito eclético. E eu 
amo Evaldo Braga, Altemar Dutra e Nelson Gonçalves, eu tenho tudo deles. 

ALT – Qual seu maior desejo agora?

L. A. – Ser um político. É essa a minha missão de vida agora.

ALT – Vai tentar novamente como vereador ou vai dar outro salto?

L. A. – Vou tentar como candidato a Deputado Estadual, que 
é mais fácil eu me eleger do que como vereador. Vereador está 
muito restrito, somente na capital, e como deputado posso ser 
votado por todo o estado, onde tenho muitos fãs. 

ALT – Eu percebi, comparando outro show seu a que assisti no 
ano passado, que você está muito mais poderosa. Sempre teve 
bailarinos dançando contigo?

L. A. – Sempre tive. No total são seis. Se você visse o meu 
espetáculo de verdade, porque isso que a gente faz aqui é ape-
nas uma mostra do verdadeiro show. O show completo é com 
cenários e, quando o faço em teatros e casas maiores, o faço 
com 18 bailarinos, é fabuloso.

ALT – Tem DVD da Léo, virá algum do próximo trabalho?

L. A. – Eu tenho um do espetáculo Luxurios, mas não 
estou mais comercializando. Eu não lanço não. Eu 

gravo e guardo para mim. Sabe por quê? Eu ven-
do um e esse um vira 50. Prefi ro que as pes-

soas vejam ao vivo, porque senão perde a 
graça também. 

ALT – Cascavel vê a Léo ainda?

L. A. – Creio que sim, em 
novembro.
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Luciano permanecer de-
sacordado. Veridiana pede sigilo sobre 
a responsabilidade no incidente com 
Luciano. Os médicos recomendam uma 
cirurgia plástica para que Luciano não 
fi que com cicatrizes no rosto. Marina se 
oferece para pagar a cirurgia de Luciano. 

TERÇA - Luciano acha que Marina fi-
cou com ciúmes das conquistas com 
Vick. Marina diz que ele deveria voltar 
a ser quem sempre foi. Caio precisa pa-
gar Muchiba e falsifica um documento 
de Dr. Lemgruber relacionado às con-
sultas de Olga para conseguir o dinhei-
ro de Marina.

QUARTA - Luciano volta a Canoa Que-
brada. Norma Jean  chora  e surpreende 
Alex ao lembrá-lo do aniversário de na-
moro. Juliana e Osvaldo avisam a Mari-
na que terá que escolher um tutor para 
administrar os bens. Marcelo surpreende 
ao revelar que Luciano voltará para Ca-
noa Quebrada. 

QUINTA - Paula deixa o júri da maratona 
por instantes e Yasmin fi ca desconfi ada. 
Caio vende anabolizantes a Fernandinho. 
Paula descobre que  Yasmin criou o blog 
falso. Caio diz a Bruno que o ajude a ven-
der os anabolizantes. Paula desclassifi ca 
Yasmin e Peralta da maratona. 

SEXTA - Marina descobre que Muchiba é 
procurado pela polícia e que Caio forjou 
o documento de cobrança de Dr. Lem-
gruber. Yasmin se desculpa com Paula 
e revela que foi Caio quem soltou as tá-

buas do palco para provocar 
seu acidente. Mari-

na desmascara 
Caio e termi-
na o namoro

PARAÍSO
SEGUNDA - Mariana e Antero se deses-
peram ao ver Maria Rita desfalecida no 
quarto.Terêncio fi ca furioso ao ver Zé 
Camilo conversar Rosinha. Maria Rita 
garante para Antero que vai voltar a co-
mer quando Zeca voltar a andar. Maria 
Rita reza para sua santa em seu altar.

TERÇA - Zeca decide ir falar com Maria 
Rita. Todos comentam sobre o discurso de 
Padre Bento. Maria Rita resolve que vai se 
internar no convento no dia seguinte em 
que Zeca voltar a andar. Antero teme que 
uma romaria por causa de Santinha. 

QUARTA - Prefeito quer ter controle 
sobre a programação da rádio. Eleutério 
manda Terêncio e Zé Camilo irem atrás 
de Zefa. Zeca se emociona ao saber que 
Santinha fez um milagre. Zeca fi ca sa-
bendo que Zefa foi embora. Mariana e 
Antero brigam por causa de Maria Rita. 

QUINTA - Otávio sai para almoçar com 
Maria Rosa e Aninha fi ca enciumada. 
Tobi vê Das Dores passando e a admira, 
mas ela não lhe dá atenção. Eleutério de-
duz que Zefa foi para a Bahia procurar 
alguns parentes. Geraldo é gentil com 
Maria Rosa e Otávio fi ca intrigado. 

SEXTA - Mariana não deixa Maria Rita 
rezar e exige que ela saia do quarto. Eleu-
tério foi pedir a mão de Maria Rita em 
casamento em nome de Zeca. Mariana 
diz a Antero que Santinha não pode se 
casar com Zeca porque deve cumprir a 
promessa de ir para o convento. 

SÁBADO - Geraldo pressiona Vadinho a 
patrocinar seu programa e avisa que fará 
um concurso de viola na rádio. Alguns 
violeiros chegam à cidade fi cam em 
frente à rádio para se inscrever. O médi-
co afi rma que não houve milagre, pois a 
lesão de Zeca era reversível. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Dafne e Gabriel se surpreen-
dem com o encontro. Os dois conversam 
e acabam discutindo. Bianca pede que 
Gabriel a reconheça como fi lha. Gabriel 
suspeita que a menina seja mesmo sua 
fi lha. Simone vai ao apartamento de seu 
namorado virtual e se decepciona.

TERÇA - Dafne e Gabriel discutem e ele 
a beija. Dafne diz que Bianca é fruto do 
caso que teve com Vicente. Laís teme 
perder Gabriel para Dafne e decide 
apressar o casamento. Vicente nega ser 
pai de Bianca. Gabriel chega em casa irri-
tado e briga com a mãe. 

QUARTA - Gabriel decide fazer o teste 
de DNA, mas é informado por Ernani que 
precisará de uma autorização judicial. 
Dafne e Vicente chegam ao restaurante 
e se deparam com Léa e Frederico. Frede-
rico comenta que Dafne mentiu sobre a 
paternidade de Bianca. 

QUINTA - Judith manda Pelópidas inves-
tigar Gabriel e descobrir seu ponto fraco. 
Gabriel não esquece o beijo que deu na 
ex-namorada. Dafne confessa que Bianca 
é fi lha de Gabriel e assina a autorização 
para o teste. Gabriel diz que não tem di-
nheiro para o exame. 

SEXTA - Dafne vê a fi lha chegando com 
o pai e não gosta. Bianca fi ca furiosa com 
a reação da mãe. Gabriel descobre que 
Anita está apaixonada e ameaça impedir 
que a irmã continue trabalhando. Vicen-
te conta a Dafne que Nicholas armou 
para ele no teatro. 

SÁBADO - Dafne e Gabriel trocam acusa-
ções e Bianca fi ca ao lado da mãe. Dafne 
mostra à fi lha todas as suas cartas devolvi-
das e Bianca fi ca decepcionada com Gabriel. 
Zoraide alerta Laís que seu noivado está 
correndo risco e ela decide procurar Judith. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Há uma passagem de tempo. 
Duda comenta com Chiara que seu fi lho 
não demora a nascer.  Kochi pede para 
Harima avisar a prima enfermeira que 
ela chegará com Maya. Manu cochicha 
no ouvido de Maya, pedindo perdão aos 
deuses pelo que a fi lha fez e pelo que fará.

TERÇA - Raj revela a Maya que sentirá 
saudades durante a estadia da esposa na 
casa dos pais. Raj avisa a Maya que irá ao 
Brasil. Melissa descobre que Tarso está 
tomando remédio para esquizofrenia e 
joga todos fora.  Maya avisa a Kochi que 
o fi lho vai nascer e é um menino.

QUARTA - Duda se emociona com o 
nascimento. Maya chora ao ver seu fi lho. 
Yvone liga para Silvia e fi ca sabendo que 
Júlia está em Dubai. Kochi pega o bebê de 
Maya de seus braços e ela grita desespe-
rada pelo fi lho. Manu e Raj e ele pergunta 
pelo fi lho, Maya não sabe o que dizer.

QUINTA - Kochi traz o fi lho que diz ser 
de Maya, mas ela percebe que não é seu. 
Kochi Melissa acusa Cadore de prejudicar 
o tratamento de Tarso e os dois discutem. 
Kochi avisa a Maya que o fi lho verdadeiro 
dela está bem e que ela terá que cuidar do 
bebê prematuro que a salvou. 

SEXTA - Ramiro manda dedetizar e esvaziar 
a casa de Silvia, e entrega as chaves a Bahuan. 
Maya pede a Kochi para ver seu fi lho e ela 
repreende dizendo que ele está bem e que o 
bebê prematuro deve se restabelecer para o 
fi lho verdadeiro ocupar o seu lugar.  

SÁBADO - Kochi consegue convencer 
Indira, Opash e Manu com suas explica-
ções sobre as mudanças em seu neto. Raj 
se emociona ao ver o fi lho e dá uma joia 
para Maya. Sem que Raul perceba, Yvone 
fala com Mike e descobre que as contas 
já foram abertas. 

PROMESSAS DE AMOR 
SEGUNDA - Gór e Bianca discutem por 
causa de Juno. Metamorfo surge ao 
lado de Gór e diz que ela não pode fi car 
nervosa. Gór manda Meta ir embora. 
Os dois usam seus poderes contra Me-
tamorfo e ele fi ca invisível. Estela fi ca 
depressiva e Grilo se preocupa com a tia. 

TERÇA - Ferraz e Garcia tentam conven-
cer Hiromi, Claudia e Aline que os mu-
tantes devem morrer e não ser presos. 
Garcia joga uma bomba dentro do bar-
raco. Três lobisomens saem do barraco e 
são atingidos por tiros. Hiromi e Claudia 
percebem que eles morreram. 

QUARTA - Nati ameaça atacar Valente e 
Miltinho. Valente cria um escudo de ener-
gia protetora em volta dele e do menino. 
Nati tenta se aproximar, mas leva um cho-
que. Ela foge. Miltinho explica para Valen-
te que Nati foi ferida por um lobisomem 
na comunidade em que ele mora. 

QUINTA - Aline desconfi a de que Beto 
e Enigma são as mesmas pessoas. Beto 
diz que ela está imaginando coisas e fala 
para Aline não procurá-lo mais. Aline 
diz que não quer se separar de Beto, mas 
ele avisa que acabou. Grilo pergunta se 
Marli irá ajudá-lo a conquistar Silvia. 

SEXTA - Juno confronta Lino. Ele se irrita 
e a manda embora da Liga Bandida. Juno 
avisa que só está na quadrilha por causa 
de Bianca e diz que quer salvar a mãe. 
Lino fi ca com muita raiva. Juno faz Lino 
levitar e o sufoca. 

SÁBADO - Carvalho e Perpétua aconse-
lham Felipe a procurar ajuda para comba-
ter o alcoolismo. Lino diz para Draco, Telê 
e Metamorfo que eles precisam dar um 
jeito de se livrar de Juno. Miltinho conta 
sobre a morte dos seus pais. Sofi a chega e 
Tonho a deixa a sós com Amadeus.

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Lucas e Beatriz discutem. O 
secretário está desconfi ado da gravidez de 
Beatriz. Victória pede explicações a Fausto 
sobre a carta anônima. George marca uma 
cirurgia plástica para Lara. É uma armação 
do prefeito contra a jornalista.

TERÇA - Lara desconfi a de que George 
subornou o médico para deixá-la de-
formada. Pedro sofre um acidente com 
arma de fogo: leva um tiro no braço. 
Fausto diz para Vicky que vai matá-la se 
descobrir que ela e Lucas são amantes. 
Pedro vai ao hospital e faz um curativo. 

QUARTA - Ao entrar em seu gabinete, 
George vê o corpo de Lara no chão. Lucas 
entra em seguida e a situação fi ca compli-
cada para George. O secretário pergunta 
ao prefeito se foi ele que matou Lara. A 
polícia vai à prefeitura. Caio diz que Lara 
recebeu um tiro certeiro no coração. 

QUINTA - Beatriz cai da escadaria da dele-
gacia e desmaia. Xavier pede para os peões 
desenterrar o que encontraram. Fausto 
revela a Renan que armou contra ele. Caio 
pergunta a Victória se foi ela que empur-
rou Beatriz. Beatriz vai para o hospital. 

SEXTA - Sofi a conta a George que Beatriz 
é estéril. George se faz de desentendido. 
Fausto tenta convencer Victória de que 
o dinheiro que tem veio de aplicações. 
Renan vai à fazenda do pai. Sofi a conta a 
George que Beatriz engravidou e fez um 
aborto em uma clínica clandestina. O 
médico responsável deixou Beatriz estéril. 

SÁBADO - Victória e Ana tentam con-
vencer Beatriz a guardar o revólver. Xa-
vier segura Beatriz e toma a arma dela. 
Renato conta a Lucas que Beatriz nunca 
esteve grávida. A milícia vasculha o jornal 
de Elias à procura de armas e munições. 
Beatriz ameaça acabar com Victória.
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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.

Fui conduzida totalmente 
sem referências à audição do 
Disco Compacto em questão. 
Será de tal pessoa, o nome do 
CD é tal. OK. Certas atribulações 
do dia impediam que minha aten-
ção se voltasse a quem quer que 
seja. Da mesma forma, comecei a 
cumprir a obrigação de ouvir o disco, 
que se impôs sem resistências ao meu 
desconhecimento. Mesmo depois de 
ouvir o nome Lisa Hannigan nada me foi 
trazido pela memória; dado o play, uma 
doce melodia de voz disse oi e mandou 
lembrança. E não sabia do que se tratava.

Ouvi três vezes todo o Sea Sew antes de 
esboçar qualquer reação contrária à ignorância; 
começara a me instigar o desconhecido. Uma voz femi-
nina não habitual – por vezes me lembrava algo andrógino que 
eu não sabia dizer o que –, canções gostosas de ouvir quando não se 
pode prestar atenção – eu trabalhava muito bem com as faixas que não po-
luíam meu universo auditivo –, e uma sutil curiosidade que foi crescendo ao 
passar da situação: eu já ouvi isso em algum lugar.

Muito me impressionou a não lembrança quando dei de cara com a dupla 
Lisa Hannigan e Damien Rice. O nome da cantora irlandesa facilmente passaria 
despercebido, mas a voz certamente não. Num só segundo todas as maravilho-
sas canções cantadas pelos dois nos CDs de Rice vieram à tona: Th e Blower’s 
Daughter (aquela que Ana Carolina e Seu Jorge reinterpretaram), Volcano, 
Eskimo, 9 Crimes... são muitas, ou melhor, todas. Quando voltei a escutar o pri-
meiro álbum solo de Lisa – concebido depois de desentendimentos com Rice 
que culminaram na saída dela da banda dele –, percebi uma nova intimidade 
com a voz ou mesmo com as canções entoadas, tudo muito familiar.

Aí que Sea Sew lembra os trabalhos de Rice, ainda que Lisa tenha alegado “in-
compatibilidade musical” ao deixar de cantar com ele. Talvez um pouco mais de 
ânimo em alguma faixa que o outro deixe escapar, mas ainda sim indissociável. Ne-

gócio fechado, gostei de todas as faixas, que podem ser consideradas 
indie ou pós-folk, se você mergulhar na abrangência do 

negócio. Destaque para Pistachio, Teeth, 
Lille e os violoncelos de Venn 

Diagram.

Na primeira audição me 
parecia desconhecida. Uma 
voz gostosa. Resgatei alguma 
coisa de new age, Enya, sei lá 
por quais paragens me aventu-

rei. Mas não me fazia resistente 
e nem mesmo interrompi a au-
dição. Para aqueles que não a ou-
vem agora, algo como comer um 
doce sabor de infância, que fica 
adocicando a boca por várias horas. 

Uma rápida busca pela rede e me 
certifiquei de que aquela voz, cauda-
losa de sentimento, já me era familiar 

de outras crises, ou se o trocadilho cair 
bem, de outros crimes. Sim, 9 crimes, de 

Damien Rice. A doce voz de Lisa Hannigan já 
foi companhia para a de Damien Rice.

Foram 10 faixas de suspiros e ais. Não faço a menor 
ideia do que tratam as letras, mas nem se faz necessário partir 

em busca. Sea Sew já proporciona distração e prazer por apenas sonorizar. De-
dilhados leves e baixos e violões; batidas suaves em tambores; apertar tranquilo 
de teclas de piano; riscar brando de cordas de contrabaixos e violinos. Tudo numa 
harmonia perfeita. Tudo se dirigindo ao encontro fatal de unir-se à voz de Lisa.

A abertura do álbum, Ocean and a rock, já me convidou a explorar sem medo. 
Peguei um algodão-doce e fui saboreando. Desmanchando rapidamente na boca 
e nos ouvidos as delícias que os sentidos podem proporcionar. I don’t know me 
transportou para outra dimensão, uma solidão necessária se fez. Como se neces-
sitasse estar sozinho para poder chorar e depois me escabelar e soltar a voz. O 
medo, por sua vez, veio com a faixa Courting blues. Entrando pelo ouvindo e se 
espalhando por todos os poros do corpo. 

O álbum todo discorre sem nenhuma surpresa. Talvez isso falte ao belíssimo 
trabalho de Lisa. Mas deixo para Pistachio o troféu de melhor faixa. A tran-
quilidade do piano no início da música me fez transportar lembranças de um 
harém para um prospecto de quarto de hotel. Pistachio me fez trocar o algo-
dão-doce por amendoim japonês. Talvez tenha sido a única disparidade deste 
álbum para a minha audição. Lisa merece parabéns, mas espero 
uma surpresa num próximo trabalho.

Sublime Passa minha almaDá um barato SimpáticoPraticamente
perfeito Místico

SEA SEW

LIS
A HANNIGAN

2008 • B
arp/ATO Records • 1

0 faixas

Folk Rock • R
$ 26,38 (amazon.com)

Indicado por:

Jeferson Richetti
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H róscopo Cin ma
ÁRIES

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Dia muito bom para você. Vai se enten-
der com sua família e com seus superiores 
e colegas de trabalho e lucrará bastante 
se poupar seu dinheiro. Pode realizar ne-
gócios, pois será bem sucedido.

Dê continuidade nos empreendimentos 
ou negócios, que conseguirá bons resul-
tados hoje. Bom para tratar com pessoas 
importantes ao seu progresso. Procure mé-
todos originais para conseguir o que quer. 

Signo da intelectualidade e da expan-
são, será o signo mais favorecido hoje. 
Tudo isso, se deve a magnífi ca infl uência 
do sol. Portanto, haverá paz em todos os 
setores de sua vida. Alimente-se bem.

Deverá tomar muito cuidado ao dirigir 
veículos em estradas, ao entrar em con-
tato com máquinas, fogo e eletricidade 
e com tudo que possa lhe prejudicar 
fi sicamente. Êxito em assuntos ocultos. 

Com otimismo, você consegue ótimos 
resultados. Procure evitar os compromis-
sos arriscados. Não trate com pessoas 
desconhecidas. Tenha cautela. Pode ob-
ter favores de pessoas ligadas à política.

Muita habilidade literária, mente cla-
ra e penetrante e muita tendência aos 
assuntos elevados, estão previstos para 
você, devido à benéfi ca infl uência de Jú-
piter. Sucesso profi ssional e fi nanceiro.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Ótimo dia para tratar de questões fi nan-
ceiras e profi ssionais. Fluxo benéfi co para 
os exames, os concursos, os testes voca-
cionais e os assuntos amorosos. Acaute-
le-se quanto aos problemas judiciais. 

Bons prenúncios. Este dia lhe trará êxito. 
Não perca tempo com minúcias. Arris-
que-se em projetos mais audaciosos mes-
mo que os outros não acreditem. Com 
senso e objetividade atingirá sucesso. 

Confi e em si mesmo procurando com-
preender o seu valor profi ssional, relacio-
nando-o ao bem que poderá causar ao 
seu semelhante no futuro. Leia, penetre 
nas coisas para realmente melhorar.

Pela infl uência da lua, estão favorecidas 
suas idéias. Haverá bons fl uxos para 
estudos, exames, testes, averiguações, 
cartas notícias e correspondência. Ca-
pacidade de raciocínio aumentada. 

Dia promissor de felicidade sentimental 
e harmonia doméstica. Não se precipi-
te nas coisas ligadas ao romance. Esta é 
uma fase em que você terá muita dispo-
sição mental e física para trabalhar. 

Sua natividade astral favorecida hoje. Os 
assuntos profi ssionais e fi nanceiros me-
recem melhor atenção pois há prenúncio 
de lucros. Procure ser franco, conte com 
a ajuda de todos. Cuide da saúde.

Cascavel
Ele Não Esta Tão A Fim de Você

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

X Men Origens Wolverine 

Arcoplex JL – Sala 1 – 14h20, 16h40, 
19h, 21h20 (qui)

O Menino da Porteira

Cine Westside – Sala 1 – 16h20, 19h00 
(Sex, seg, ter), 16h05, 17h45 (Sab, qua), 
14h30 (dom)

Monstros vs Alienígenas

Arcoplex JL – Sala 2 – 14h30 (sex, sáb, 
dom, qua, qui);  17h (seg, ter)

Jogo entre ladrões

Cine Westside – Sala 2 – 14h, 19h10 
(sex, seg, ter), 14h05, 19h20 (Sab, qua), 
14h25, 21h20 (dom)

Quem Quer Ser Um Milionário?

Cine Westside – Sala 1 - 14h10, 20h50 
(Sex, seg, ter), 14h, 19h25, 21h30 (Sab, 
qua), 16h30, 19h, 21h10 (dom)

Arcoplex JL – Sala 2 – 16h40, 19h, 
21h20 (sex, Sab, dom, qua, qui); 19h, 
21h20 (seg, ter)

Alma Perdida

Cine Westside – Sala 2 - 15h50, 17h30, 
21h (Sex, seg, ter), 16h, 17h40, 21h15 
(Sab, qua), 16h15, 17h50, 19h35 (dom)

Um Hotel Bom Pra Cachorro

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

Passageiros

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

Gran Torino

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

Pagando bem, que mal tem?

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

Foz do Iguaçu
Os delírios de consumo de Becky 
Bloom

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 19h30, 22h 
(diariamente)

Velozes e Furiosos 4

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

Ele não está tão a fi m de você

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

Alma Perdida

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 22h30 (dia-
riamente)

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) 

Milk – A voz da Igualdade

Cine Plex – Sala 2 –  16h, 18h40, 21h10 
(diariamente)

Monstros VS Alienígenas

Cine Plex – Sala 3 – 14h50, 16h50, 
19h10 (diariamente)

Gran Torino 

Cine Plex – Sala 3 – 21h20 (diariamen-
te)

Presságio

Cine Plex – Sala 
4 – 15h30, 
1 8 h 5 0 , 
2 1 h 4 0  
( d i a r i a -
mente)

Jornalismo
Cultural II
Por Silvio Demétrio

Talvez nenhum outro pensador con-
temporâneo tenha se colocado tão 
frontalmente contrário às práticas da 
mídia quanto Gilles Deleuze. Daí uma 
possível justifi cativa para essa sutil 
lacuna que começa aos poucos a ser 
preenchida com relação à acolhida de 
seu pensamento em meio à pesquisa 
em comunicação. 
A aversão à mídia foi característica da 
démarche deleuziana, mas em alguns 
momentos de sua obra algo escapa 
como uma linha que aponta para ou-
tros possíveis, como nesta passagem 
em que Deleuze em conjunto com a 
jornalista Claire Parnet propõe uma in-
versão da lógica da informação em seu 
livro Diálogos, escrito a quatro mãos 
pelo fi lósofo e a jornalista: “O esque-
ma da informática parte de uma infor-
mação teórica supostamente máxima; 
no outro extremo ela coloca o barulho 
como ruído, anti-informação, e, entre 
os dois, a redundância, que diminui a 
informação teórica, mas lhe permite 
também vencer o barulho. Ao contrário, 
seria assim: no alto a redundância como 
modo de existência e de propagação 
das ordens (os jornais, as ‘notícias’ pro-
cedem por redundância); em baixo, a 

informação-rosto como sendo sempre 
o mínimo requerido para compreensão 
das ordens; e, mais embaixo ainda, algo 
que poderia ser tanto um grito quanto 

silêncio, ou a gagueira, e que seria 
como a linha de 

fuga da linguagem, falar em sua pró-
pria língua como um estrangeiro, fazer 
da linguagem um uso menor”.
Ao se representar esquematicamente a 
proposição de Deleuze e Parnet temos 
os seguintes diagramas:        
       

                                               
a) Modelo convencional da teoria da comunicação (modelo 

de Shannon e Weaver)

b) Modelo proposto por Deleuze e Parnet

Há algo de paradoxal nisto, pois Deleuze, em todas as vezes que 
foi possível, manifestou-se como um amante dos paradoxos. 
Foi assim que Deleuze escreveu uma obra devotada a eles: a 
Lógica do Sentido. Paradoxalmente também Deleuze lia dia-
riamente as edições do Le Monde, como o fi lósofo assume 
em sua grande entrevista, talvez a única para televisão 
(o Abecedário Deleuziano), concedida à jornalista Clai-
re Parnet sob a condição de ser divulgada somente em 
caráter póstumo. A insatisfação de Deleuze com a mídia é 
um indicador seguro de uma potência crítica da qual bus-
camos aqui nos armar, como na seguinte passagem tam-
bém de Diálogos, escrito por Deleuze e Parnet: “De modo 
que o problema consiste em reinventar não apenas para a 
escritura, mas também para o cinema, o rádio, a televisão, e 

até mesmo para o jornalismo, as funções criadoras ou 
produtoras liberadas dessa função-autor 

sempre renascente”.

C. U. I. C. A.
A Cuica (Companhia Ubirata-

nense Independente de Cinema 
Amador) está fi nalizando o documentá-

rio Seis de Janeiro, cujo lançamento está previsto 
para o mês de maio. O trabalho, que terá duração aproxi-

mada de 1h45, é um relato sobre a Folia de Reis da comunidade 
Curva da Onça, que fi ca no interior de Ubiratã/PR.  

A primeira edição da festa foi em 1996 e a cada ano atrai mais 
pessoas. Os fi éis se reúnem na capela da comunidade na noite 
de Natal, partem para uma peregrinação de 12 dias por comu-
nidades vizinhas, casas de famílias que celebram a tradição, e 
só voltam à vila na manhã do dia seis de janeiro, data em que 
a Igreja Católica celebra a festa dos Reis Magos. 

“No documentário captei momentos da equipe visi-
tando famílias em diversas localidades do trajeto, bem 
como os preparativos da festa, e a festa em si”, adianta 
o diretor Odair Roberto da Silva. O almoço no dia da 
chegada reúne de 1,5 mil a duas mil pessoas. “É de gra-
ça, e tem carne assada, salada e refrigerante”.

O documentário é o quarto trabalho concluído 
e o terceiro lançado pela Companhia, que foi cria-
da no dia 1º de abril de 2006. O média-metragem 
de fi cção Menino de Rua, roteirizado e dirigido por 
Ricardo Campos, já fi nalizado, deve ser lançado em 
junho. Os dois primeiros trabalhos da Cuica são Ger-
mano Teixeira e Tenente Marcondes, ambos com ro-
teiro e direção assinados por Odair.

SELEÇÃO ALT
O fi lme indicado desta semana é A Queda, dirigido 

por Oliver Hirschbiegel. Produção alemã indicada 
ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que tem por 
base os relatos de Traudl Junge, secretária pessoal 
de Hitler, e o livro escrito por Joachin Fest, consi-
derado autoridade mundial em nazismo. Como 

o próprio nome diz, o fi lme 
trata das últimas horas 

de vida de Adolf Hitler 
a partir da ‘traição’ dos 
companheiros, que 
não o avisaram do 
avanço dos soviéti-
cos. Note a atuação 
de Bruno Ganz, 
que representou 
de forma es-
tarrecedora o 

doente, lou-
co e irritado 
ditador.

INFORMAÇÃO

REDUNDÂNCIA

RUÍDO

REDUNDÂNCIA (PALAVRA DE ORDEM NAS 
PRÁTICAS DOS MEDIA)

INFORMAÇÃO (MÍNIMO DE LEGIBILIDADE)

AGRAMATICAL – (LINHAS DE FUGA)

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Interpretar
a escrita Curar

(?) exata:
a Ma-

temática

Pêlo das
pálpebras

Face

Sílaba de
"pratas"

Nascido
na

Austrália
Monarca

A base do
risoto

Documen-
to de pro-
priedade
do imóvel

É usado
nas

cirurgias
modernas

Não ceder

Sacudir as
(?): dançar

Melodia;
canção
Veículo

aquático

Adquirido
nova-
mente

Idade
Média

(abrev.)
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Afirmativa
Produto
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Imitar
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de 24
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romanos
Grupo de
soldados

Muito sujo

Sem mo-
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Portanto;
logo

Disparo
de arma

Tristeza
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de alguém
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como a
Música
Atrás de

Artur da
Távola,

jornalista
brasileiro

Raiva Cobertura
da casa

Mulher que chefia
os criados

Estilo de roupa usada
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carta

O
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automóvel
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Um choro 
foi ouvido nos arredores da Rua Duque 

de Caxias, na última quarta-feira, dia 22, vindo da 
não muito potente caixa acústica do Centro Cultural 
Gilberto Mayer. Não muitos circundavam o local, 

mas aos dez minutos passados das sete da noite 
alguns já se apresentavam para deixá-lo cho-

rar em público e em paz.

Quem lamuriava em notas de flau-
ta e cavaquinho era o chorão – não 
desses que se esgueiram em rodi-
nhas hoje em dia, mas daqueles 
que executam o chorinho – Alfredo 
da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, 
responsável por embalar as curvas to-
das da Companhia de Ballet da Cidade de 
Niterói/RJ. Uma divulgação de mês atrás e 
um preço muito acessível lotaram o teatro 
aos olhos vistos de pessoas surpresas. Não que 
os 420 espectadores que obrigaram a colocação 

de cadeiras extras tenham feito muito ao lotar o 
limitado espaço do Centro Cultural, mas que é bo-

nita a fila que se achega à esquina é.

A Cia. de Ballet de Niterói, cuja direção é de Roberto 
Lima, apresentou o espetáculo Choros e Valsas – Um tribu-

to a Pixinguinha, trazido a Cascavel pela 1ª Etapa do Palco Gi-
ratório 2009. Com 17 anos de existência, a companhia foi uma 

das 20 escolhidas entre 800 inscritos para participar do projeto 
nômade do Sesc Nacional, que tem como objetivo difundir e des-

centralizar a exibição de boas produções culturais no País. Além 
disso, foi uma espécie de comemoração não programada ao Dia 

Nacional do Choro e ao aniversário de Pixinguinha. No dia 23 de 
abril de 2009, ele completaria 112 anos.

A nudez da expressão
Os últimos que entraram perderam os primeiros momentos 

em que pequenas cadeiras espalhadas no palco foram retira-
das uma a uma pelos bailarinos. Quando os derradeiros 
espectadores se acomodaram, as cortinas 
fechadas eram pano de fundo 
para uma dançarina senta-
da à esquerda do palco 
que observava com 
educado interesse o 
movimento do pú-
blico. Brandamen-
te mudou-se a um 
lugar suspenso, o 
indefectível mun-
do das três pare-
des da invenção.

A quarta parede 
desvendou-se éter, e os 
bailarinos tão levados pelos 
tecidos leves e pelo ar frio nos 
corpos quase desnudos pareciam es-

tar sempre a escapar. O chorinho que os 
embalava lembrou-me o tango, talvez pela 

singularidade que os dois ritmos oferecem aos 
países que representam, mas em maior esca-

la pela paixão que ambos explodem, pela 
sensualidade extravasada. Minha con-

clusão: nós amamos com menos 
sensualidade e mais entre-

ga que nossos 

her-
manos. Amamos 

com mais singeleza – por mais 
que essa palavra não sonorize perfeita-

mente o que representa –.

Durante a hora que passou, assisti a um espetáculo 
apaixonado e a uma plateia arrebatada. A cada uma das 
16 canções usadas, uma teatralidade intrigante fora pon-
tualmente mesclada à malemolência da dança de cadeiras 

em que se confi gurou o palco. Quinze minicadeiras, uma 
para cada bailarino, compuseram o cenário simples com 

mais cinco persianas que, dispostas ao fundo, acrescenta-
ram um tom de voyeurismo ao espetáculo, além de um 

belo jogo de luzes e sombras.

Corpos e movimentos foram fi gurados continuida-
de durante todas as músicas. Bailarinos eram, a cada 
novo ato, extensões dos outros e das canções, por ve-
zes entremeadas com silêncios e sempre com palmas 
calorosas. Houve a invenção da musa observada por 
homens atrás da persiana; a intensidade e a volúpia 
de um casal-sugestão; movimentos que acompa-
nhavam os acordes virtuosos do violão; a explosão 
de músculos e nervos. Se gafi eira fosse mais inten-
sidade que harmonia certamente seria a dança 
de casais esboçada no palco.

A nudez da
retórica
Uma das características do 

Palco Giratório é o bate-
papo que ocorre no fi nal 
das apresentações; não é 

possível fazer uma entre-
vista, mais direta e, na 

maioria das vezes, mais 
pessoal, mas perguntas 

são da mesma forma respon-
didas e as pessoas sentem-se mais 

livres para, por assim dizer, expressar os senti-
mentos. Um pouco retraído a princípio, o grupo de 

pessoas que permaneceu para a conversa logo se soltou, 
principalmente quando começaram os depoimentos de pa-

rabéns e de agradecimento à Companhia.

A primeira pergunta que passou a palavra aos bailarinos foi 
feita pela professora de dança Leandra Vagliatti. “Vocês fa-

zem aulas de dança contemporânea no decorrer da sema-
na na mesma quantidade que as aulas de balé clássico?”. 

“A manutenção técnica da companhia é feita com au-
las de balé clássico. Nós temos uma professora re-

sidente, mas a cada mês ou dois meses o pro-
fessor circula. Às vezes, solicitamos uma 

aula de determinado professor pra 
que de alguma maneira o nosso las-

tro de vocabulário de movimento 
se aumente e se torne uma esponja 

do que tem de arte contemporânea 
no mundo e é importante pra gente 

estar aberto a essas infl uências, se-
jam elas quais forem”.

De mim, 
uma pergunta menos técnica. “Vo-

cês são a sexta companhia pública criada no 
País. O que signifi ca isso e o que os diferencia das 

companhias privadas?”. “Somos funcionários públi-
cos, concursados, temos todos os direitos, somos 
celetistas, temos décimo terceiro, férias... Agora, 

se a companhia privada tem um excelente pa-
trocínio faz uma grande diferença, porque 

tem a parte do rateio da prefeitura, a 
gente vive de verbas, das fatias, tem 

a parte da saúde, da educação, e 
nós fazemos parte da cultura, 

que também tem divisão, 
então nunca é sufi ciente, 

porque tem o salário, tem 
essas verbas de monta-
gem de balés... A grande 
posição de uma compa-
nhia de dança pública é a 
manutenção de patrimô-
nio, nós somos dinheiro pú-
blico, dinheiro de impostos, e 
temos um compromisso social 

enorme com a cidade de Nite-
rói, até fomos eleitos patrimônio 

histórico vivo, o único da cidade”.

Mais colocações que deslizavam 
sempre para depoimentos foram ou-

vidas, outras discussões acalentadas: a 
da mãe emocionada, da apreciadora re-

fi nada, da artista plástica deslumbrada, da 
professora conscientizada, da criança sem 

pudores. Meu desejo de uma resposta mais 
pessoal por parte dos bailarinos quase foi in-

frutífero: “Alguns de vocês se habilita a falar um 
pouco do processo individual de criação, das ins-

pirações e emoções de adentrar o universo desse es-
petáculo?”. “Eu preferia dançar do que responder. Mas 

vai lá. Pra mim foi uma suavidade, uma delicadeza, e ao 
mesmo tempo certo vigor, mesclar essa delicadeza com vi-

gor físico. Pessoalmente eu gosto muito desse gênero musi-
cal que é o chorinho, não sei se é porque eu sou carioca, mas 

eu gosto muito, então eu já tenho uma identifi cação forte, 
pra mim foi fácil musicalmente, mas o processo é individual”.

Para os que não se contentam com as interpretações de espec-
tador que a dança proporciona, uma explicação de bailarino, 
que “não pode falar sobre isso, precisa dançar essas questões”. 
“Se você for perceber a sinuosidade do movimento, pode tra-
çar na coreografi a um fi o em que você não identifi ca onde 
começa o movimento e onde ele acaba, principalmente as 
três bases, pés, mãos e cabeças, como se não tivessem ter-
minação, por isso a gente não trabalha com os pés muito 
esticados, as mãos muito rígidas, com a cabeça, o pescoço 
muito estabelecido, porque é nesses lugares que a gente 
entra no universo de composição da música. Outro fator é 
a própria contribuição do Pixinguinha para a música popu-
lar brasileira, pelos seus arranjos extremamente sofi sticados. 
Muitos aqui têm formação clássica, então como utilizar essa for-

mação num gênero musical em que a métrica é completamente 
circular? Esse desafi o, essa fusão entre o erudito e o popular foi pro-

posta pelo coreógrafo Rodrigo Negri. É extremamente importante 
a percepção de em que lugar do corpo do intérprete essa questão 

que o choro apresenta pra música se apresenta pro movimento, 
pra justifi car isso como uma obra-de-arte que tenha funda-

mento e que tenha algo além de uma beleza estética”.

* Mais fotos do espetáculo no www.gazetaalt.com
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