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Abstração e outras 
formas de liberdade

Uma questão 
de ênfase

“Tens sede? Toma o 
meu seio, exuberante”*

Nem sei o que mais me choca nessa 
vida: serão as crianças, esses peque-
nos frasquinhos superconcentrados 
de adultos assustadores em potencial, 
ou serão os adultos, essas bombas 
expansivas de infantilidade. Falo isso 
porque a Internet é um dos melhores 
lugares para descobrir dessas coisas, 
mas também é um ótimo espaço para 
fugir de todas as imbecilidades possí-
veis. Gosto com gosto – e das palavras 
também – de ver quadrinhos na rede, 
que abriu um sem fim de possibilida-
des aos afeitos da arte underground 
das sete que se cantam. Enquanto 
muito se reclama da superficialidade 
de leitura e da falta de aprofunda-
mento dos internautas, uma prova do 
que é possível fazer com um punha-

dinho de palavras e um amontoado de 
traços – todos muito bem pensados e 
posicionados –. Posicione-se também.

porjoao.blogspot.com – 

Conheci – dessa forma que se conhece na 
Internet – João Pedro Montanaro Barbosa 
pelo ótimo blogdosquadrinhos.blog.uol.com.
br, de que um dia falarei um pouco mais por 
aqui, mas que já serve para advertir os desa-
visados de que quadrinhos é coisa de gente 
não só grande, mas inteligente – e fi quei 
abismada. “Nasci em 1996. Já publiquei em 
algumas revistas, dentre elas a revista MAD. 
(...) Espero que com estes desenhos vocês 
sintam cócegas no raciocínio”. Cálculo rápi-
do me leva à conclusão de que o pré-adoles-
cente (!) tem 13 anos e escreve tiras de dar 
inveja a marmanjos. Ótimo, mais um favori-
tado e mais uma promessa para a profícua 
safra de quadrinistas brasileiros.

verbeatblogs.org/
manualdominotauro – 

Com um pouco mais do que os 13 anos de 
João, Laerte é um nome fácil aos admiradores 
das tiras de papel, daquelas que se lê e pensa 
nas ranhuras do jornal. Entretanto, ele não fi -
cou imune às facilidades da rede, e é possível 
acompanhar diariamente as tiras no Manual 
do Minotauro. Quem não leu Piratas do Tietê, 
pode se esbaldar com a nova fase do quadrinis-
ta, tanto mais subjetiva quanto mais amada e 
odiada por muitos.

rafaelsica.zip.net – 

Algo mais ácido? Veja o Quadrinho Ordinário 
de Rafael Sica. Chamam de surrealista, de dis-
torção da realidade, de trabalhar medos e an-
gústias. Para alguns, sem sentido; para outros, 
muita abstração. Vindo e afamado unicamente 
da Internet, Sica, numa entrevista à Revista O 
Grito! (revistaogrito.com), comentou o que acha 
da rede como forma de construir uma carreira 

nessa área: “A 
internet tem 
repercussão 
maior que 
jornal. (...) 
Mas, apesar 
de tudo, da 
história toda, 
de calar-se 
frente ao de-
partamento 

comercial, o jornal ainda tem mais 
credibilidade. Particularmente 
não conto com carreira em jornal. 
Isso não existe mais”. Aliás, por 
que não se deixar abstrair?

Que mitos meu amor entre os lençóis:
O que tu pensas gozo é tão fi nito
E o que pensas amor é muito mais.

Hilda Hilst

Cheguei a passos tranquilos. Teria tempo para além da visi-
ta habitual. Já na chegada, além dos cumprimentos, recebi um 
puxão de orelha. Justo. No mês anterior, quando visitei o Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908), falei sobre a promoção de livros 
que ainda continua: um livro por R$ 4 e três por R$ 10. Naquela 
ocasião, coloquei o nome da livraria errado, assim como o en-
dereço. Remissão: só relembrando e assumindo o erro.  

Depois de aceitas as escusas, me dirigi pelos corredores do 
sebo. Na seção de poesias, um livro de encadernação escura e 
bonita me chamou a atenção, Antologia pornográfi ca: de Gre-
gório de Mattos a Glauco Mattoso (Nova Fronteira, 2004, R$ 
18, 271 p.), do organizador Alexei Bueno. Folheando, logo após 
a capa, uma foto anônima de 1855, mostrando um homem 
e uma mulher; ela sentada sobre ele e sendo penetrada pelo 
membro dele. Mais algumas páginas e poemas e trechos foram 
vagando pela minha mente. Poemas eróticos. Entre os autores 
mais conhecidos dessa obra: Gregório de Mattos (o Boca do 
Inferno), José da Silva Souto-Maior, Manuel Maria Barbosa du 
Bocage, Bernardo Guimarães e Manuel Bandeira.

O erotismo foi – não se sabe exatamente quando – a invenção 
humana para tornar o simples coito numa ação além fi siológica. 
Sem imagens ou sons, a simples sugestão de uma ação já tornaria 
corada a face de qualquer homem ou mulher que sentisse alte-
rações instantâneas no corpo. Diferente da pornografi a, na qual 
tudo é mostrado, o erotismo sugere. Deixa a imaginação percor-
rer os caminhos do corpo, as curvas das partes erógenas e criar o 
poder do gozo. Mais efi caz é a mente quando se deita em delei-
tes do que quando apenas é incitada por uma série de imagens 
e sons ofegantes. Não que um fi lme adulto não seja erótico, mas 
perde essa funcionalidade quanto apenas visa o gozo com ima-
gens. É erótico quando busca a excitação, o imaginar-se em ação.  

Na prateleira abaixo, Erotismo e sensualidade em verso – anto-
logia de poesias eróticas da antiguidade aos nossos dias (Landy 
editora, 2005, R$ 10, 1265 p.) e o Livro do amor (Landy editora, 

2005, R$ 10, 79 p.), ambos da organizadora Renata Cordeiro. Nessa obra, autores 
como Florbela Espanca, Cesário Verde, Calderón de la Barca, Lord Byron, Mário 
de Andrade, Shakespeare, Paulo Leminski, Machado de Assis e Hilda Hilst se 
fazem presentes. “Nem fale em amor, que o amor é isto”, nas palavras do pa-
ranaense Leminski, parecem exprimir um pouco do que o erotismo simboliza 
na sociedade contemporânea. Enquanto essa literatura fi ca admirada a cenhos, 

excluída, longe das páginas, embaixo de lençóis, ouve-se sus-
surros e ais: mais um orgasmo foi deliberado.   

*Poema de Amor do Antigo Egito

Na quinta-feira começam a ser coletadas 
assinaturas em um documento que pede 
a cessão de 30% do orçamento da área de 
música da Secretaria de Cultura de Casca-
vel para o desenvolvimento de um Núcleo 
de MPB. A iniciativa busca corrigir a falta 
de atenção da atual política pública cultu-
ral com esse gênero musical, não só dentro 
do Festival de Música do município, como 
também no desenvolvimento de ações de 
pesquisa, estudo e formação de público.

Quem está a frente da ideia é um dos 
principais promotores culturais de Casca-
vel, Marquinhos Damasceno, que conta 
com o apoio dos artistas locais e também 
da Baiacu (Bando Independente Associação 
Cultural). “Com 80 assinaturas o cenário 
muda, porque essa é a demanda”. 

O Núcleo deve funcionar como departa-
mento da secretaria de cultura. “O Festival 

de Música de Cascavel não possui um Diretor Artístico Geral, 
imagina se tem alguém para a área de MPB? Isso que é um dos 
gêneros que mais atrai público. Está uma bagunça. Na última 
hora fazem o que for ‘viável’ e canalizam a verba só para um 
lado, e outras pessoas, músicos e ofi cineiros, fi cam a ver navios”.

***
Marquinhos organiza uma série de eventos de música em 

Cascavel, tendo como carro chefe o Circuito OFF de Música 
Instrumental. O evento, que existe em Curitiba já há 16 anos 
pela mão de Glauco Solter, aqui vai para 13º edição. Ocor-
re mais de uma vez por ano, com uma média de seis shows 
por programação. Os principais nomes da música brasileira 
vieram para cá por meio das ações culturais dele e de outro 
nome forte da cultura da cidade: William Fischer, organizador 
do Cascavel Jazz Festival.

No momento, Marquinhos está produzindo, com apoio, 
dentre outros, do Sesc Cascavel e da Baiacu, o evento “A vida 
ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar”, que traz a jun-
ção da música instrumental brasileira com o cinema. Do dia 
24 até o dia 30 de maio, músicos de São Paulo, Curitiba e de 
outras partes do Paraná vem a Cascavel para apresentações 
em vários bares da cidade e no Sesc, sempre em meio a exibi-
ção de curtas e documentários.

“O título do evento é uma frase da música ‘Morena dos 
Olhos D’agua', do Chico Buarque. Tive esta ideia um dia ou-
vindo a melhor gravação e interpretação desta canção pela 
grande Mônica Salmaso. É uma sátira, uma reposta a esta ver-
gonha e tristeza que vivemos já há algum tempo no nosso 
setor. Em vez de fi carmos falando mal e blablablá, vimos que 
esta é a melhor reposta: agir”.
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Cara,

precisamos

falar sobre o vídeo

da Susan Boyle e a

rapidez com que a

mídia transforma

a vida de uma

pessoa.

Ou podemos
escrever sobre

como o jornalismo
atual não precisa
mais da Internet...

Espera aí,

vou ver no

YouTube.
Deu

erro?
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Está sendo, está 
sendo – gritou o 
terceiro que estava 
preso. As pontas dos dedos dos pés e 
das mãos estavam sujas, porque não 
tinha uma escova de dente. Naquela 
“joça”, nem rato morava, nem morce-
go dormia, nem planta crescia. Está 
quente, está quente – gritou pela vez 
que nem tinha número. Mas o Reve-
rendo fez de não ouvir. Pegou a água 

fervendo, ficou por um tempo enchendo a cuia até que o chimarrão pe-
lando escaldesceu pela garganta.

Além do calor intenso, estava muito escuro, mas via uma única e confor-
tante fresta de telha rachada acima do cubículo. Donde um feixe lumino-
so e uma mínima corrente de ar disputavam quem ora entrava ora espe-
rava. Quieto moleque – bradou o Reverendo após um profundo suspiro 
ao deixar a cuia seca sobre a mesa. E o “teto moleque” reverberou pelo corredor até sonorizar o quarto. 
E ele olhou pela fresta, delirando em como seria o outro lado, como se estivesse o vendo em fino e de-
licado papel através da escuridão. Porque, diferente do que se supõe, sobre aqueles olhos habituados à 
penumbra, a claridade impediria de criar e imaginar, distinto da nitidez que a escuridão lhe proporciona, 
permitindo-o vislumbrar através das paredes, sendo que adentro a essa escuridão se originasse furta-

cores negras, pintando e desenhando qualquer coisa que ele acreditasse ver.

Passava o tempo escrevendo, e o dobrava em devaneios, mas jamais o guardou para si. “Está sendo, está 
sendo” ecoava pelo quarto em letras soltas multicoloridas. Nada que conseguisse tocar, eram escorrega-
dias e se desfaziam ao sobrepor as mãos. Sentia muito mais deixar de ver outras tantas que existiam fora 
daquele quarto. Ele era o terceiro, o segundo estava morrendo, e o primeiro era o Gerúndio.

Dona Norma era a esposa durona do encarregado do local, o Seu Fernando. Um homem que apesar dos 
cabelos brancos, da calvície, da miopia e do astigmatismo avançados, das dores nas costas, no dorso e 
nas palmas dos pés e das mãos, das olheiras e dos olhos vermelhos, da depressão, do derrame, e do peso 
do mundo sobre ele, não estava muito ruim.

Mas não nos deixemos enganar pela frágil aparência. Ele continua sendo o mesmo homem da época 
em que esse local funcionava, divergindo de seu objetivo, como um depósito de pessoas incompreen-
didas e julgadas como insensatas e em desarmonia com os padrões burocraticamente preconceituo-

sos da tradicionalista, conservadora e ortodoxa socieda-
de de Bom Descanso.

E quem havia feito uso da palavra? Se alguém arriscas-
se alguma que não se 
encontrasse no dicio-
nário, era o suficiente 
para ser aprisionado. 
Como tantos outros, 
que das portas de 
ferro só ouviam os 
ruídos das chuvas, es-
tariam condenados às 
pílulas até que findas-
sem em seus leitos. 

Mas os boatos se propagavam em códigos inteligíveis a limitada percepção e compreensão humana, sob o chão gelado de concre-
to, de que eles eram inculpáveis. E os que controlavam o local, logicamente, protestavam em voz alta o contrário. É o paradoxo, é 
o paradoxo – agonizou o segundo que estava morrendo. E então o Reverendo, para esticar as pernas, caminhou até se aproximar 
da entrada fria, para ele, daquele quarto. Foi quando viu alguma coisa semelhante a 
um papel de presente. O pegou de olhos fechados, e o colocou sob a luz clara, donde 
emergiu em letras anestesiadas “Finda o homem, fica o burro”.  

Quem era o homem, quem era o burro, foi o que lhe veio à mente. Coçou a incerte-
za com a mão esquerda, depois descobriu 
que era caspa. Voltou a sentar na cadeira 
frente ao corredor, e adormeceu. Naquele 
momento ele sonharia com o que mais de-
sejara na vida.

Mas antes que conseguisse chegar à par-
te pacientemente esperada do sonho, Seu 
Fernando o despertou com um grunhido, 
não que estivesse dormindo em serviço, 
isso era comum, mas por um prazer mórbi-
do de acabar com os sonhos dos outros. Foi 
o que fez quando viu o subordinado a co-
chilar sorrindo. Depois, sentiu-se um pou-
co mais vivo, pois acreditava que sempre 
quando roubava um sorriso, rejuvenescia. 

O Reverendo irritadiço pigarreou, com 
os olhos levemente estrábicos de sono, 
sentia-se diferente. Cerrou fortemente 
os olhos, e esfregou-os. Levantou e foi 
cambaleante ao banheiro. 

Seu Fernando sentiu inveja quando 
viu sobre a mesa algo parecido com 
um papel de presente. Com um olhar 
cuidadoso suspeitou o perímetro, 
não havia ninguém. Segurou-o com 
as mãos trêmulas, sob a luz clara, mas 
sem os óculos via letras se sobrepon-

do umas sobre as outras. Conseguiu, com 
algum esforço, ler as palavras que flu-
tuavam, “Um homem bebeu da fonte, E 
então seguiu viagem”. Escondeu-o no bolso sem que ninguém percebesse, 
porque gostaria de relê-lo, e saiu rapidamente a sua velocidade.

O que mais desejava o terceiro preso era uma coisa que ainda não ti-
nha palavra. Como seriam as palavras do outro lado? Já havia vasculha-
do e conhecido muitas das que lhe faziam companhia. Às vezes aparecia 
a sombra de uma desconhecida pela fresta, mas assim não era possível 
interpretá-la, precisava brilhar no escuro para vê-la.

Suspirou calmamente, e ao voltar os 
olhos para a fresta, viu uma nova palavra 
brilhar junto às outras, f lutuante e deter-
minada, seguiu caindo e oscilando. Ele se 
levantou e a seguiu silenciosamente, até 
vê-la se encaixar na fechadura.

O Reverendo havia adormecido no ba-
nheiro, na tentativa de realizar seu almejado sonho. 
Seu Fernando estava em casa, deitado sonolento na 
poltrona, com o semelhante papel. A insensível dona 
Norma sentiu muita inveja quando viu às mãos de seu 
marido um papel de presente similar a um segredo. Ela 
o tomou maliciosamente nas mãos, e sob luz clara leu 
em letras invertidas os versos “A frente amarrou seu 
burro e, Cheirou da bela paisagem, As cores, as flores-
frutos”. Pensou em queimar aquela folha estranha, e 
foi à cozinha, onde encontrou seus dois filhos e o cria-
do. Largou-a sobre a mesa e foi preparar um café aos 

dois que reclamavam fome.

O terceiro preso rodou a pa-
lavra “chave” na fechadura, e 
escutou o raro ruído da tranca 
se abrindo. Empurrou levemen-
te a porta, que rangeu como se 
libertasse as mil palavras que 
estavam presas ali. Com um pé 
a frente do outro ele foi se dire-
cionando, pelo corredor, para a 
porta principal do lugar. Passou 
olhando pela janela da porta do 
segundo, estava morto. Viu pela 
porta do primeiro, o Gerúndio 
não estava lá. Quando havia fu-
gido? Foi caminhando sob pas-
sos cautelosos que lembrou a 
advertência que Seu Fernando 
havia feito para o Reverendo 
noutro dia, “Devemos providen-
ciar cuidados, Sr. Reverendo!”, 
“Sim, Seu Fernando”, “Agora 
que ele está aqui, deve-se tomar 

cuidados para ele não volte a ficar gerundiando por aí”, “Estaremos fazendo 
o possível para que isso não aconteça”. Fora dessa maneira que o Gerúndio 
escapou a boca dos dois, sem que perce-
bessem alguma fuga?

O terceiro preso era o primeiro que con-
seguia fugir daquela “joça”, como se havia alcunhado. Ele se manteve a passos cuida-
dosos até alcançar a porta, que abriu pisando pela primeira vez em muitos anos, fora 
daquele lugar. Foi então que 
viu a palavra que tanto pro-
curava. Dentro de uma névoa 
sob a floresta que se seguia em 
frente ao local. Correu louco 
em sua direção, mas quanto 
mais próximo ficava, menos 
significado ela ia tendo.

Os f ilhos de dona Norma, 
enquanto aguardavam o café, pegaram o singu-
lar papel, no qual o primeiro f ilho, e mais novo, 
leu sob a luz clara “Num apavorante urro, O ho-
mem caiu sem sorte, O burrico f icou de luto”. 
O mais velho tomou-o curioso nas mãos, e leu 
sob a mesma luz “Quem abrira caminho, Seja da vida o corte, Deixando-nos sozinho”. Quem abrira 
caminho, perguntou o mais novo. O mais velho o olhou, mostrando-lhe o papel, que continham as 
mesmas palavras. O olharam de novo, as mesmas palavras para cada. O criado, que caminhava por 
trás dos dois, passou os olhos desatentos sobre o papel, e leu em pensamento sob uma penumbra 
feita por sua própria sombra, “Fora a donzela Morte”.

O terceiro, enfim livre, corria em direção à palavra que tanto buscara, mas quanto mais perto chegava, 
menos ela significava. Como duma estrela que se vê pelo lampejo, a palavra se via pelo signi-
ficado. A palavra foi perdendo brilho, e ele corria ainda mais, corria mais do que podia. Até 

que daquela estrela não houvesse mais a necessidade do brilho. A palavra perdera 
o significado, e numa sutil nuvem de poeira ele ainda conseguira ler “Liberdade”. 
Olhou para as palavras que havia deixado para trás, e para outras que o envolvia, 

e pensou nas que ainda iria des-
cobrir. Foi assim que traçando 
um caminho feito de palavras, 
descobriu que era um pouco de 
cada uma delas.

* Acadêmico de Letras -
rafaelruizrs@yahoo.com.br
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“Respire fundo e na hora que eu disser ‘já’ você solta o ar 
por entre os dentes, entendeu? Fazendo assim: ‘psiiiiiiiiii’, 
OK? Vamos lá? Um... Dois... Três... e JÁ. Empurra o ar, com 
força. Isso, perfeito e... Pronto. Então, sentiu alguma coi-
sa?”. A recomendação era a mesma para todos, inclusive 
aos iniciados. Uma distração para a mente enquanto a 
pele é perfurada por um gancho de quase meio centíme-
tro de espessura. Saber lidar com o próprio corpo pode 
tornar algo da dor objeto de desejo.

Quando fui a Umuarama fazer a matéria sobre a réplica 
da Torre Eiff el (vide ALT 59) soube de um grupo de jovens 
que faz suspensão humana na mesma torre em algumas 
noites. A primeira vez que ouvi falar desse tipo de suspen-
são simplesmente não acreditei. Quando assisti na televi-
são achei um absurdo. Não vi mais do que pessoas sendo 
penduradas como carne em um açougue, içadas por gan-
chos presos somente à pele. Mas quando vi ao vivo delirei. 
Uma das mais coisas mais malucas que já vi; e o cenário de 
aterrador se tornou convidativo.

No dia marcado para acompanhar a suspensão, chamei 
para me ir comigo uma das jornalistas japonesas aqui da 
Gazeta, Bruna Hissae, do caderno cultural Biss e interessa-
da no assunto. Juntei máquinas fotográfi cas, gravadores e 
até uma pequena fi lmadora para não perder nada. Então, 
pedimos para o Ildo, o intrépido motorista do jornal, nos 
levar até lá na terça-feira de Tiradentes.

Por volta das 16 horas chegamos à loja e estúdio de tat-
too Efeito, um dos dois estúdios reconhecidos da cidade a 
trabalhar com piercings e tatuagens. E daí tem também os 
de fundo de quintal, especializados em autotortura, medo 
alheio e nada recomendáveis.

Maximyllian Regis de Souza Alves, o Max, foi quem nos 
recepcionou. Em seguida fomos apresentados a Talise 
Lamberti Ziober, fi el escudeira e noiva de Max, além de 
tatuadora profi ssional da loja, a Julio Cesar Chaves, fun-
cionário, e a mais uma turma que estava a nossa espera.

Max tem circulado por estúdios desde os onze anos de 
idade, lê a respeito desde os 14, e se especializou no as-
sunto até os 22 atuais. Tem há dois anos a loja. “Estamos 
sempre nos atualizando, sempre tem coisa nova. Geral-
mente são workshops, porque não é algo reconhecido 
pelo MEC, não há um curso específi co. Semana passada 
fui a São Paulo, fi z um curso de modifi cação, scarifi ca-
ção, implante, esse tipo de coisa. Em junho estou com 
um convite para fazer um workshop na Argentina. Quem 
me convidou foi o Valnei Santos, e quando se fala em 
suspensão no Brasil, se fala no Valnei”.

Passamos pelo balcão e chegamos a uma escada que 
nos levou a um pequeno estúdio no andar de cima, 
onde veríamos alguns trabalhos demonstrativos antes 
da suspensão. “Antigamente o estúdio não tinha esse 
formato de clínica, era uma coisa mais ‘caseirona’. Lem-
bro que onde eu frequentava era uma sala como essa 
aqui, com um sofá aqui e um biombo. Atrás do biombo 
era o estúdio, na frente a recepção. E eu ia no biombo e 
ficava o dia inteiro sapeando o que o cara tava fazendo. 
Até que me mandaram embora”.

Max e Talise começaram a preparar a sala sob os olhos 
atentos dos repórteres – Julio cuidava da loja lá em bai-
xo –. Ele primeiro lavou as mãos em uma pia no canto 
da sala, cuja torneira é acionada com o pé para evitar o 
toque. Ela primeiro separou os produtos químicos, para 
a limpeza da maca e do pequeno armário de prateleiras, 
sobre as quais serão dispostos instrumentos e apetre-
chos, como agulhas, piercings, bisturis... Tudo então é 
revestido com algumas camadas de papel filme. “Esse é 
um trabalho de rotina mesmo. Sempre quando a gente 
vai fazer um trabalho arrumamos na frente do cliente. É 
uma segurança a mais para a pessoa. Todo esse cuidado 
serve também para evitar uma contaminação cruzada, 
de um cliente para outro”, explica Max. “Maravilha, e o 
que vamos ver furar primeiro?”.

A dama das agulhas
“O play piercing é mais pelo ritual, pela brincadeira, é 

mais lúdico. Não tem tanto uma estética. Basicamente, 
consiste em brincar com perfurações”. Max nos dava uma 
breve explicação enquanto a estilista Mônica Chaves se 
punha no devido lugar. Tranquila, sentou e colocou o bra-
ço na maca. Com um canetão, Max fez uma série de mar-
cações no antebraço da moça e tão logo percebemos es-
tava ele atravessando pequenas porções de pele dela com 
nove agulhas, distantes entre elas coisa de um centímetro 
e meio. “Nooosssssaaa”, deixaram escapar os novatos im-
pressionados. “Dói?”. “Nada”, garantiu Mônica. “Esse tipo 
de trabalho é só para incomodar as tias”, brinca Max. 

O primeiro piercing de Mônica foi aos quinze. “Hoje es-
tou com 23. Caramba, faz tempo. O primeiro é igual ao 
de toda menina, né, no umbigo. Mas prefi ro esses dife-
rentes. Os normais para mim não têm mais graça”. “Você 
sofreu algum tipo de preconceito?”. “No começo minha 
mãe reclamava: ‘ah, tira essas coisas’, ‘pra quê?’. Agora ela 
acostumou. Já falei pra ela: ‘eu gosto e vou fazer até onde 
eu conseguir e enquanto eu gostar’”.
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O resultado é muito interessante. A carreira de 
mini-agulhas ativa o supletivo X-Men. “Que louco, 
ela está parecendo uma espécie de Wolverine”. 
“Quer fazer? Só não consigo que as garras entrem 
na mão depois” [risos].  A Bruna quis tocar o braço 
de Mônica. “Que legal”. Mas nela mesmo, se esqui-
vou com um “quem sabe da próxima”. 

Suspensão:
primeiras
conversas

Mônica desceu à loja mostrar o braço ‘mutante’ 
aos amigos, enquanto isso a sala é novamente lim-
pa. “Aqui, como em um hospital, há um lugar pró-
prio para material perfurocortante, como agulha, 
bisturi e outros instrumentos que usamos”. Tipo 
machadinhas e motosserras [brincadeirinha].

“Como é desenvolver essa atividade em uma ci-
dade pequena como Umuarama?”. “Você tem de 
trabalhar por amor. Trabalhos como 
o play piercing não são algo comer-
cial, você não vai ter trabalho toda 
a semana, nem aqui nem em cida-
des maiores. Mas por ser uma cida-
de com 100 mil habitantes, como é 
Umuarama, a proporção de pessoas 
fazendo é muito alta”.

“Sobre a suspensão, qualquer pes-
soa pode fazer?”. “Não. Uma exigên-
cia hoje aqui da loja é que não faz 
ninguém com menos de 18 anos. E 
também vai depender se a pessoa 
não tem nenhum problema de saú-
de, se é nervosa, tem epilepsia, por 
exemplo... E também não vou ‘inven-
tar’ uma suspensão do nada. Vou ver 
o que já foi feito, que tipo de per-
furações foram feitas e tal”. “Uma 
pessoa mais ‘gordinha’, pode fazer?”. 
“Peso cem quilos e me suspendi com 
dois ganchos. Esses furinhos aqui 
[apontando para o cotovelo] foram 
três pessoas tentando me puxar em 
um cabo de guerra. Eu contra três, e 
não aconteceu nada”. 

“Como soube da existência da 
suspensão corporal?”. “Eu ouvia fa-
lar, depois vi algumas reportagens, 
li em revistas e coisas do tipo. Um 
dia desses coloquei um play piercing 
na Bruna Karoliny, a gente pendu-
rou balões e esse trabalho foi aceito 
pelo BME, que é um dos sites mais 
renomados de piercing... E um amigo meu perua-
no, o Aníbal, que é mestre em piercing, dá cursos, 
workshops... Ele viu, gostou e fez um convite para 
fazermos algum trabalho juntos. Perguntei se ele 
sabia alguma coisa de suspensão e ele falou que 
sim, que já tinha feito várias vezes e então a gente 
marcou de fazer uma com um cara daqui. Chega-
mos lá e o cara desapareceu. Não tinha mais nin-
guém, e então fui eu. Depois fi z mais uma vez... 
daí nós suspendemos juntos uma menina... e não 
parei mais. Mais pra frente chamei o Valnei para 
me passar mais conhecimento, o que foi primor-
dial também para eu conseguir confi ança”.

“Acho que uma pergunta básica é, ‘por que fazer?’”. 
“Isso vai de cada pessoa. A primeira vez eu fi z foi 
porque o cara faltou e não tinha ninguém pra fazer. 
E depois que você diz que vai fazer, tem que fazer. 
E também é uma evolução dentro do meu traba-
lho”. “Li que muitas pessoas fazem suspensão por-
que gostam de sentir dor, algumas o fazem para ver 
até que ponto suportam, para conhecer melhor o 
próprio corpo ou mesmo para ir mais a fundo num 
certo conhecimento interno...”. “A dor e o medo são 
limites. Quando você passa esse limite entra em 
contato com uma parte de você que você não vai 
entrar no dia a dia. Não há outro caminho para você 
atingir essa parte de você. É uma espécie de medi-
tação”. “E em que locais do corpo podem ser feitas 
as perfurações para os ganchos?”. “Costas, joelhos, 
nádegas, pernas, canelas... o corpo todo, eu só não 
vi fazer pela cabeça, pelo pescoço, mas no resto...”. 

Um corpete justo 
com o corpo

A jovem Bruna Karoliny foi quem se prontifi cou 
para o ‘corpete de piercing’. É uma espécie de es-
partilho, só que em vez de o laço de tecido ser pas-

sado entre as argolinhas da roupa, é entre pier-
cings presos as costas. “Já fez isso antes?”. “Três 
vezes”. “É meio difícil não perguntar: doeu?”. 
“Não, na verdade em uma das vezes eu dormi 
na mesa enquanto o Max fazia. Nas outras duas 
dei algumas cochiladas. É bem provável que eu 
vá deitar agora e dormir [risos]”. 

Max explicou o procedimento e mostrou os 
piercings que utilizaria, que são os mais co-
muns. “Esses piercings não são indicados para 
esse tipo de perfuração e nem para esse tipo 
de região do corpo. Para fazer nas costas, o cer-
to seria fazer um surface ou um microdermal, 
mas cada corpo é um corpo, tem gente que co-
loca piercing de argola na testa e cicatriza. Esse 
piercing é só estética mesmo, não é para fi car, é 
para ir uma festa e tirar. Por isso vou usar este 
que não vai ter problema algum”.

“Bruna, com quantos piercings foram os cor-
petes anteriores?”. “A primeira vez foi com 14, 
a segunda com nove, a terceira com 16 e agora 
com...”. “22”, completa o artista, terminando a 
soma das marcações nas costas da moça. “Eu 
adoro, sou maluca por piercings. Os meus pais 
não sabem, por preconceito eles não aceitam. 
Os meus amigos falam: ‘você é louca, mas fi cou 
legal’. Chega a ser engraçada a reação deles. 
Para alguns tenho de mostrar as marquinhas 
do furo porque pensam que é montagem: 
‘você não fez’, ‘é mentira sua’ [risos]”.

Bruna deitou de bruços e relaxou. Em 
cada ponto marcado, Max, com o polegar 
e o indicador, destacou um pequeno amon-
toado de pele e fez a perfuração. A agulha 
sai e fica o cateter, que facilita a colocação 
do piercing. “Vou virar o rosto porque não 
quero que vocês me vejam babando se eu 
dormir”, brinca Bruna com quase 20 agu-
lhas fincadas nas costas. 
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“Quanto custa um trabalho desses?”. “Por pier-
cing eu cobro R$ 30, aqui tem 22, daria R$ 660 
só a aplicação. Mas não tenho coragem de pedir 
nem ‘quinhentão’ de uma pessoa para fazer isso. 
É questão de se negociar”. Ildo, o motorista can-
tante, pôs-se a entrevistar também. “Esses pier-
cings que está usando depois você reutiliza?”. 
“Se eu quiser, posso esterilizar eles e usar nela 
novamente. Mas eu jogo fora”. “Então esse é um 
trabalho perdido?”. “Vejo como um investimen-
to”. “Aqui na cidade muita gente procura esse 
tipo de trabalho?”. “Procura tem, mas pouca 
gente faz”. “E o número de pessoas que sabe fa-
zer?”. “No Paraná, tem pouca gente trabalhando 
com play piercing e esses lances. E na frequência 
em que a gente trabalha, poucos no Brasil”.

A Bruna Karoliny ali, de boa, e Max dê-lhe 
agulhas e canudinhos. Dois toques e 20 minu-
tos e o negócio estava quase pronto, faltava 
só a fitinha verde reluzente passando pelos 
22 piercings e a rosa de tecido ao final. Não 
se viu uma única gota de sangue até ali, para 
sorte da Bruna japonesa. “Por quê?”, puxa o 
assunto Max. “Ela desmaiou no segundo dia 
de trabalho”, deduro. “Como assim?”, inte-
ressa-se ele. E a própria conta a história: “En-
tão, eu vi um homem morto e desmaiei três 
vezes. Acordei dentro da ambulância”. “Não 
acredito”. “Sim, e quando cheguei à redação, 
toda suja, ainda dei de cara com o chefe. Que 
vergonha”. “Não imagino por quê [risos]. Mas 
vamos mudar de assunto, falar sobre essas 
coisas me deixa mal”.  “Como assim?”. “Eu 
passo mal, me falta ar. É só começar a falar 
de gente que morreu ou que se acidentou 
assim ou daquele outro jeito que começo a 
passar mal”. “Justo você que faz suspensão, 
que trabalha com isso, achei que você fosse 
mais resistente”. “Sou nada”.  

Algumas risadas depois e o corpete estava 
pronto. “Ficou ótimo. Adorei”. A Bruna japonesa 
também gostou. “Eu ainda vou fazer isso”. Max 
aproveita a brecha e faz o convite. “Então senta 
aí e vamos fazer agora”. A repórter surpresa deu 
uma olhada para os colegas e abriu novo sorri-
so buscando aprovação. Max facilita as coisas e 
dá outra sugestão. “Então vamos fazer um play 
piercing igual ao da Monica, mas só com duas 
agulhas”. E a Bruna aceitou. Um pouco nervo-
sa, Bruna japonesa ajeitou-se próximo à mesa e 
estendeu o antebraço. “Respire fundo e então, 
na hora do ‘já’, você solta o ar por entre dentes, 
entendeu? Não abre a boca, deixa o ar escapar. 
Vamos lá? Um... Dois... Três... e JÁ. Empurra o ar, 
com força. Isso, perfeito e... Pronto. Então, sen-
tiu alguma coisa?”. “Não senti nada. É tranquilo, 
não tem dor e foi divertido”. Se ela diz, né!?

Suspensão:
segundos diálogos

Max limpou novamente a sala, lavou as mãos, trocou 
mais uma vez de luva... Enquanto isso, fi zemos mais per-
guntas sobre a suspensão. “Quanto tempo dá para fi car 
suspendido?”. “Depende. Pode demorar horas para mon-
tar o equipamento e a suspensão durar apenas alguns 
segundos. Vai de cada pessoa. Resistência e tal”. “No seu 

caso?”. “A primeira que eu fi z foi um minuto, a 
segunda também coisa de um minuto, a terceira 
durou uma hora e meia”. “Por onde?”. “Duas vezes 
me suspendi pelas costas, uma pelo corpo todo”. 
“Essa que durou uma hora e meia...”. “Foi pelo cor-
po todo, essa forma chama Super-Man, você vai 
deitado de barriga para baixo com vários ganchos 
espalhados na parte de traz do corpo”.

“A gente percebe que ainda há uma cisma por 
parte do poder público sobre alguns tipos de cul-
tura, de arte, de estilos. Como é o caso das raves, 
proibir ou levar mais longe...”. “Cara, você sabe, 
a rave já tem um histórico, e a gente nunca deu 
brecha para esse tipo de histórico. Na verdade, 
trabalhamos junto com o poder público em cam-
panhas contra as drogas, para ajudar instituições 
de caridade, lar de menor, asilo... então já rola 
uma simpatia. Este ano ainda não precisamos de 
ninguém da prefeitura, mas no mandato passa-
do o pessoal deu uma força pra gente. A primeira 
suspensão que a gente fez foi no Centro Cultural, 
com luz, som, tudo cedido por eles. Então, não te-
mos problema nenhum com os caras. E também 
não fi camos fazendo em lugares em que algumas 
pessoas não vão querer ver. Por isso fazemos lá 
na torre. É um lugar privado, o dono já deixou, se 
alguém quiser chegar na torre para importunar 
tem de ir falar com o Edson”. “E se alguém quiser 
fazer suspensão, qual é o valor?”. “Isso eu não di-

vulgo. Se tiver alguém interessado, a pessoa deve vir até a 
loja, para gente conversar e negociar”.

Scar
“Scar, scarificação, é cicatriz”. “E cicatriz do que o Ro-

drigo vai fazer?”. “Um kanji japonês, se não me engano 
é o símbolo do fogo”. “Há vários métodos de se fazer 
scar, não é? “Scarificação é basicamente cortar, com 
um bisturi ou outro instrumento cortante, e deixar 
uma determinada cicatriz. Tem duas técnicas básicas: 
uma é a cutting, que é só marcar o contorno do dese-
nho com o bisturi; e a removal, que pega a pele, levanta 
e corta, para literalmente remover aquele pedaço. No 
caso do Rodrigo, farei só o contorno do desenho. Aí 
existe o branding, que é queimando...”. “Quando foi a 
primeira vez?”. “Foi em mim, mas não cuidei para ficar. 
Fiz mais para conhecer como era, para sentir”. 

Rodrigo Sacoman, de 18 anos, já fez uma scar an-
tes, o ohm, signo que representa o som do universo 
no hinduísmo. “A primeira vez que você fez doeu mais 
que imaginava?”. “Ah, bem menos. Ele falou para mim 
como era e perguntou se eu queria fazer e eu falei que 
sim. Fui na palavra dele e deu certo”. “Gostou do re-
sultado?”. “Muito”. “E teus pais, amigos, namorada... 
encrencaram?”. “Não, foi supertranquilo com todos”.

Um milímetro da lâmina do bisturi correu as bordas do 
desenho demarcado à tinta. Max tem prática e logo o 
contorno estava feito. Em seguida foi só aumentar a es-
pessura do corte, coisa também de um milímetro. E nas 
passagens seguintes do bisturi o sangue começou a apa-
recer. Não pareceu incomodar alguém. Por precaução, a 
Bruna japonesa fi cou fora da sala. 

Suspensão da
descrença

Já era noite quando descemos e começamos a nos orga-
nizar para ir à Torre Eiff el, local em que seria feita a suspen-
são. Max e a galera providenciaram Coca-Cola, pão, queijo 
e presunto. Um lanche perfeito para recarregar. Juntaram 
os equipamentos, colocaram nos porta-malas e em uma 
minicarreata seguimos para o local da suspensão. 

Jackson Five e Rodrigo, que há pouco havia feito a 
scar, foram os voluntários para a suspensão. Rece-
beram nas costas quatro marcações, pelas quais os 
ganchos seriam passados. “Como funciona a marca-
ção?”. “Mais para ter uma simetria, um alinhamento. 
O cuidado mesmo tem de ser na hora da perfuração, 
verificar quantidade de pele, profundidade...”. “Com 
quantos ganchos cada um será pendurado?”. “Quatro, 
com quatro milímetros de espessura cada um”.

A primeira parte da montagem do equipamento con-
siste em distribuir organizadamente as peças e, então, 

preparar o suporte principal. “Não é um 
equipamento próprio, não existe um. É 
um material adaptado para isso, privi-
legiando a segurança. Essa corda, por 
exemplo, é a mesma usada pelo Corpo de 
Bombeiros, levanta toneladas”. 

Um gancho principal suspende um equi-
pamento, do qual, por quatro outros gan-
chos, se passou uma corda um pouco mais 
fi na, mesmo assim, mais resistente do que o 
necessário. E nessa corda estavam as presi-
lhas que se prendem aos suportes do corpo. 
“Nós vamos prender a corda no segundo 
andar da torre e a pessoa vai ser suspensa 
até o primeiro andar. Erguemos ela, dá uma 
brincada, balança e tal, e a gente baixa”. “Al-
guma orientação para quem vai se suspen-
der?”. “O clima é muito importante, depen-
de também das pessoas que estão no lugar 
vendo. A concentração é fundamental”. 

O primeiro a ser suspenso foi Jackson 
Five, de 18 anos. “Já fez isso antes?”. “Já, 
e a experiência foi ótima”.  “O que o 
motivou a fazer?”. “Curiosidade e von-
tade de me divertir”. “E o que você con-
sidera essencial para fazer isso?”. “Um 
pouco de tranquilidade, e muita cora-
gem”. “Qual é a pior parte?”. “Não tem 
pior parte. É só diversão”.

Jackson se sentou em uma cadeira de 
costas para a luz. Talise preparou a pele 
para ser furada e Max encostou o gancho 
de quatro milímetros sob a marcação. “Ja-
ckson, vamos lá?”. “Vamos lá”. Os olhos 
angustiados dos repórteres corriam das 
mãos do ‘capitão gancho’ ao rosto de Ja-
ckson, até que, com precisão, a ponteira 
prateada varou a pele e tomou-lhe o lugar. 
“Beleza”. “Beleza, foi tranquilo”. 

A colocação dos três outros ganchos 
pareceu, afi nal de contas, mais dolorosa 
para os repórteres do que para a ‘vítima’ 
voluntária. E sangue mesmo correu apenas 
alguma coisa de um dos ganchos, ironica-
mente normal para a situação. 

O rapaz então foi para perto da cor-
da. Max encaixou os ganchos, ajustou 
o equipamento e começou a guinchá-lo 
pela roldana. Jackson foi suspenso cerca 
de um metro e então começou a se ba-
lançar tranquilamente. Foi baixado para 
uma nova conferência dos ganchos. E só 
então a coisa começou de verdade. Des-
sa vez o balanço fica mais forte, sendo 
que o ponto mais alto deve ter ultrapas-
sado os três metros. Uma cena comple-
tamente louca ao som de Nirvana, nada 
mais apropriado – sugestivo, diria –. Ja-
ckson ia de um lado para outro, conse-
guindo se agarrar na estrutura de metal 
e se impulsionar ainda mais longe. Nos 
restou engolir em seco e curtir o mo-
mento, mesmo com os pés no chão. 

Rodrigo mudou de planos e, se não quis se 
suspender, topou um cabo de guerra com a 
Bruna Karoliny, que fez o corpete. Nenhum 
deles havia feito aquilo antes, o que explica-
va certo nervosismo. Ela foi primeiro. Max 
deu a dica. “Respire fundo e então, na hora 
do ‘já’, você solta o ar com força, OK?”. Bru-
na fechou os olhos e deu o sinal. Foi rápido. 
O gancho atravessou a pele pouco acima 
do cotovelo. E ela nem cara feia fez.

Com o Rodrigo não foi diferente e o 
nervosismo se transformou em excitação. 
Uma corda foi presa entre os dois, que 
começaram puxar um ao outro, sem pie-
dade e, eles garantem, sem dor.

Passou rápido das 22 horas, hora de 
jornalistinha ir para casa. A despedida 
foi bem mais longa que as saudações: 
o clima já era de novas amizades. “Pra-
zer em conhecê-los, voltem uma hora 
dessas”. “Sim, aparecemos pra bater um 
papo, tomar uma cerveja Coca-Cola e 
dar uma suspendidinha”. “Certeza”. Den-
tro do carro, aquela nova admiração se 
tornava aos poucos no pressentimento 
de uma frustração. Será que lá pelas tan-
tas não vou lembrar e resmungar comi-
go mesmo: ‘Putz, deveria ter feito aque-
le troço’? Por enquanto, fico no: ‘quem 
sabe da próxima vez’.

* Fotos e vídeos, em breve, no www.gazetaalt.com
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Caio é chamado para depor 
e Dr. Lemgruber fi ca preocupado. Alex 
não consegue dizer que ama Norma Jean. 
Paula avisa a Caio que irá denunciá-lo por 
ter soltado as tábuas que provocaram seu 
acidente e Dr. Lemgruber passa mal ao es-
cutar a acusação.

TERÇA - Luciano se surpreende com a 
presença de Marina e se entrega aos seus 
cuidados. Alex lamenta a saída de Caio 
e aguarda pelo baixista substituto. Alex, 
Bruno e Diego se surpreendem ao desco-
brir que o substituto de Caio é uma meni-
na chamada Joe. 

QUARTA - Yasmin decide auxiliar as víti-
mas de adultério para que Filó não descu-
bra que seu dinheiro foi usado para pagar 
a inscrição do concurso de novos talen-
tos. Veridiana come compulsivamente 
e depois passa mal. Marina e Luciano se 
perdoam pelos erros do passado. 

QUINTA - Luciano e Marina fazem planos 
para o futuro em Canoa Quebrada. Yas-
min que usou seu dinheiro para pagar a 
inscrição no concurso. Os integrantes da 
Quadribanda que o grupo tocará no con-
curso de novos talentos e fará sessão de 
fotos para o CD. 

SEXTA - Joe está atrasada para o show da 
Quadribanda. Juliana lembra a Marina de 
que a audiência para a defi nição da tutela 
será em breve. Integrantes da Quadriban-
da são pressionados a começar o show. 
Caio toma o baixo de Joe à força e entra 
no palco. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Maria Rita diz para Mariana 
que não vai cumprir sua promessa. Zeca 
garante para fi sioterapeuta que vai se 
curar para fi car com Maria Rita. Zé Cami-
lo assume a difi culdade para cantar em 
público. Antero fi ca feliz com a recupera-
ção de Zeca e Mariana estranha. 

TERÇA - Alfredo Modesto quer trabalhar 
com Ricardo e Otávio na rádio. Geraldo 
fi ca admirado com a beleza de Maria 
Rita. Eleutério demonstra preocupação 
ao comentar que Zefa não deu notícias. 
Mariana se desespera ao ver Maria Rita 
experimentar roupas e sapatos novos. 

QUARTA - Rosinha pensa no beijo que 
Terêncio lhe deu. Alfredo Modesto recita 
um poema na rádio e todos aprovam sua 
iniciativa. Eleutério dará um jeito na his-
tória do amor de Rosinha para não per-
der a fi lha. Maria Rita reza para que não 
tenha feito um milagre. 

QUINTA - Maria Rosa e Aninha fi cam 
perplexas quando Geraldo teve a ideia 
de convidar Zeca e Maria Rita para par-
ticipar do programa.  Maria Rita se inco-
moda com os olhares durante o almoço. 
Eleutério chega na hora em que Rosinha 
tenta tirar o diabinho da sala. 

SEXTA - Antero não se intimida com as 
ameaças de Mariana e garante que vai 
fazer a festa em sua casa. Eleutério pede 
para Zeca pensar nos problemas com a 
união dele com Maria Rita. Rosinha diz 
para Tobi que aceita fi car com Zeca, sa-
bendo que ele gosta de  Santinha. 

SÁBADO - Rosinha conversa com o diabi-
nho da garrafa e exige novamente que ele 
cumpra sua parte no trato afastando Maria 
Rita de Zeca. Zeca vai visitar Ricardo e Otá-
vio na rádio. Zé Camilo inventa histórias so-
bre Tobi para Das Dores e ela fi ca fascinada. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Socorro pede que Frederico a 
ajude a desvendar o mistério das cartas de-
volvidas e os dois vão para a casa de Dafne. Si-
mone é informada pelo médico de que Alan 
faleceu. Dafne avisa a Dirce que passará a 
noite com Simone e vai ao encontro da sócia. 

TERÇA - Dafne e Gabriel discutem e tro-
cam acusações, mas acabam se entenden-
do e se beijam. Dafne descobre que Léa 
nunca contou a Gabriel sobre sua gravi-
dez e decide procurá-la para esclarecer a 
história. Laís se une à mãe para armar um 
plano contra Gabriel. 

QUARTA - Laís cobra explicações de Ga-
briel e se revolta com o fi m do noivado. 
Gabriel conta que terminou com Laís e 
Dafne se emociona. Zoraide mantém a 
esperança e diz à fi lha que ela ainda tem 
chance com Gabriel. Nicholas tenta beijar 
Milena e ela reage indignada. 

QUINTA - Tatiana conta que foi dispensa-
da por Benjamin e é a aconselhada a sedu-
zir o joalheiro. Xico pinta mais um quadro 
e Espeto se anima. Léa se insinua para 
André, que retribui o interesse. Fabiano 
encontra Ivonete fazendo massagem em 
Adenor e discute com eles. 

SEXTA - Dafne diz a Bianca que teme a 
reação de Gabriel quando souber que ela 
precisa se casar para recuperar a empre-
sa. Jandir conta a Gabriel que Frederico 
esteve no bar conversando com sua mãe. 
Socorro retribui a visita e leva um dos qui-
tutes para Frederico. 

SÁBADO - Judith tenta convencer Dafne 
a aceitar sua proposta, mas Vicente surge 
e a impede de assinar os papéis. Dafne  
aceita as condições do empréstimo, dei-
xando Judith intrigada. Dafne volta com 
Vicente à galeria e conta a Simone que 
conseguiu um empréstimo. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Ilana desconfi a que o mari-
do deu mais dinheiro para as fi lhas. Tarso 
imagina que Tônia o trai. Yvone convence 
Raul a transferir o dinheiro para a conta 
que ela abriu em nome de Humberto 
Cunha. Maya avisa a Kochi que vai voltar 
para a casa do marido 

TERÇA - Chiara pede a Bahuan que tire 
uma foto dela com Duda e seu afi lhado. 
Kochi aconselha Maya a não deixar pros-
perar sentimento negativo algum por 
Surya. Bahuan convida Dario e Murilo 
para a festa de inauguração. Raj convida 
Maya para viajar para o Brasil.

QUARTA - Ramiro avisa a Bahuan que 
Raj chega ao Brasil no começo da sema-
na. Aída resolve ir à festa com Ciça. Maya 
confi rma para Raj que vai ao Brasil com 
ele. Aída descobre que a festa é na casa 
de Silvia e liga para a amiga. Cadore pede 
ajuda para encontrar Tarso. 

QUINTA - Murilo declara seu amor a Silvia 
e ela demonstra aceitar sua aproximação. 
Surya pega o celular que Raj deu a Maya 
e envia mensagem a Duda.  Kochi fi ca 
preocupado com Maya no Brasil. Chanti 
comenta que Shankar poderia ajudá-los a 
se livrar dos casamentos arranjados. 

SEXTA - Kochi convence Maya a não viajar 
para o Brasil. Ravi conhece a noiva que Pan-
dit arrumou para ele. Inês comenta com 
Melissa sobre a ajuda que Tônia está dando 
a Tarso. Raj se prepara para viajar ao Brasil. 
Cadore sai de casa, sem dizer para onde vai. 

SÁBADO - Cadore consegue os dados 
para acessar a conta de Raul. Mike e Yvo-
ne conversam sobre o golpe que ela dará 
em Raul. Opash repreende Ravi por ter 
prometido casar com Camila e proíbem 
o fi lho de ver a brasileira. Bahuan diz que 
tem uma forma de atingir Raj. 

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - 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. As crianças 
sentem pena dele, mas se dispõem a 
ajudá-lo no que for preciso. Sofi a chega e 
Tonho a deixa a sós com Amadeus. 

TERÇA - Sofi a fala para Amadeus que 
sentiu ciúme de Armanda. Amadeus avi-
sa que não dará mais alma de equitação 
para Armanda. O vampiro surfi sta apon-
ta arma para Nati. Valente pergunta se 
ele quer dinheiro. O surfi sta tenta atacar 
Nati, mas Valente a defende. 

QUARTA - Nestor chantageia Camargo e 
exige que ele volte a lhe dar sua mesada. 
Além disso, manda o pai pedir desculpas na 
frente de Isabel e Silvia. Camargo aceita, mas 
Nestor avisa que tem uma lista para exigir do 
pai. Amadeus pede Sofi a em casamento. 

QUINTA - Sofi a e Amadeus se declaram 
um para o outro. O trafi cante permite 
que a Liga do Bem trabalhe na ONG. Car-
valho fi ca preocupado e diz que eles ain-
da terão problemas com o bandido. Beto 
e Garcia discutem. Ferraz ordena que os 
agentes de dividam em grupos. 

SEXTA - Felipe quer beber e Leonor diz 
que ele precisa voltar a frequentar as 
reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Ele 
diz que quer aprender a lutar. Perpétua 
diz que eles podem dar aulas de defesa 
pessoal na ONG. Leonor comenta que 
Valente poderia dar aulas. Juno tenta 
acalmar Gór e chama a médica. 

SÁBADO - Lúcio agradece Ísis por tê-lo 
ajudado a despistar o seu poder de Pit. 
Lúcio brilha enquanto conta a Aquiles o 
que aconteceu. Isabel fala para Camargo 
que está emocionada. Beto-Enigma con-
segue dominar Ferraz. 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Lucas vai à casa de Victória 
para conversar. Com a mãe, Ana, des-
maiada em casa, Júlia pede ajuda a Re-
nan. George manda Beatriz voltar para 
Lucas. Lucas conta a Vicky que Beatriz 
mentiu sobre a gravidez. O casal se beija 
e por pouco não é fl agrado por Fausto. 

TERÇA - Victória fi ca desconfi ada de que 
Fausto e Xavier estão trafi cando drogas. Be-
atriz implora para Lucas não deixá-la. Geor-
ge convida Olga para ocupar o cargo de se-
cretária do bem-estar social. Lucas pega suas 
coisas e deixa a mansão dos Castelli de vez. 

QUARTA - Victória planeja usar suas des-
cobertas contra Fausto Maia. Ermirio e 
Lucas discutem. Olga pede para George 
parar de perseguir o jornal de Elias. Ana 
vai ajudar Vicky a descobrir se Fausto é 
trafi cante. Olga conta a Elias que aceitou 
a proposta de George. 

QUINTA - Ana conta a Vicky que ela 
foi falar com Maçarico. Lucas enfrenta 
“Oculto” por telefone. O homem perma-
nece com a identidade oculta e desliga o 
telefone. George diz para Rebeca esco-
lher entre a carreira e o namoro com Léo. 
Fausto é interrogado. 

SEXTA - Fausto inventa uma desculpa 
para Victória. O crápula prepara uma be-
bida para Vicky e coloca uma substância. 
Sofi a ameaça contar a Caio que George 
era amante de Lara. O prefeito enforca a 
primeira-dama. Com a ajuda de Xavier, 
Fausto tranca a moça no porão. 

SÁBADO - Victória atira contra Fausto, 
mas a arma que o cafajeste entregou a 
Vicky está sem munição. Ele dá um soco 
no rosto de Victória. Maquiavélico, Faus-
to promete infernizar a vida de Vicky. 
Otávio conta a Lucas que Ermirio quer 
colocá-lo à frente dos negócios na usina.
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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.

Fico com eles. Não é sim-
plesmente uma escolha pau-
tada em meu livre arbítrio. Mas 
estão ali algumas das melhores 
vozes e canções. Posso ser apres-
sado nessa escolha, mas derrete 
minha imaginação. Chico Buarque, 
Ney Mato Grosso, Cidade Negra, 
Caetano, Lenine, Paulinho Moska: 
deixando mais vivaz o repertório da 
homenagem feita por eles. Difícil encon-
trar aquele que nunca tenha cantarolado 
alguma música de Djavan. Entre novelas e 
composições gravadas são dezenas de mú-
sicas que enriqueceram a MPB brasileira.

No disco deles, a abertura de Caetano Ve-
loso interpretando Linha do equador já faz hon-
rosa a audição. Logo, depois de Ed Motta cantar Samu-
rai, Tim Maia – imortal do soul brasileiro – interpreta Oceano. 
Em seguida, Saulo, da Banda Eva, agita com Se. E a partir dessas o disco 
deslancha pelas cores e sabores do dia em faixas como Lilás, Açaí, Azul, No-
breza, Maçã do rosto e outras mais. O dia de Djavan tem muitas cores, muitos 
gostos e muitos olhares. Por eles é que me declino em reverência, mas não 
posso ser nenhum pouco injusto com elas.

No segundo disco, elas, as rainhas da Bahia, Ivete Sangalo, Gal Costa, Daniela 
Mercury, Maria Bethânia e Rosa Passos, junto às cariocas Nana Caymmi, Zélia 
Duncan, Cássia Eller, Beth Carvalho, Sandra de Sá, Mart’nália, Ângela Ro Ro, 
Olívia Hime e, ainda, a gaúcha Elis Regina e a paulistana Zizi Possi, trazem o 
estupor da obra. Fico com eles, mas Meu bem querer na voz de Nana, Flor-de-
lis com Beth Carvalho e Samba dobrado com Elis Regina fazem balançar meu 
coração. Os 60 anos de vida de Djavan estão mais que homenageados.

A música brasileira, assim como estes intérpretes, se curvou perante a obra do 
alagoano. Algumas faixas que compuseram a seleção estavam desconhecidas ao 
meu ouvido, como Pétala, por Cássia Eller. Fico na vontade de ter esperado ouvir 
Eu te devoro e Milagreiro, entretanto, já está sacramentado e por eles e por elas 

esse período de quase 40 anos da música de Djavan estão lembra-
dos. As cores Lilás e Azul cintilam em meus ouvidos. 

Nesse Outono, minha audição tem Luz na 
Nobreza desse álbum.

Uma frase da música Pétala, 
de Djavan, me chamou a aten-
ção na voz peculiar de Cássia 
Eller: “O amor não cabe em si”. 
Pensei cá com os meus botões 

que é por ele não caber em si que 
se esparrama em tantos poemas, 
romances, novelas, escritos quais-
quer, músicas, interpretações, olhos 
e bocas. Foi isso que eu senti ao ou-
vir compiladas 28 canções de Djavan 

no álbum duplo Por eles e por elas, to-
das cantadas por outros intérpretes e 
consagradas por infi nitos outros amo-

res que as escutam e as encarnam deles 
em tantas outras vidas.

Djavan, mais que música, a mim sempre foi sinô-
nimo de lirismo, com tantas boas metáforas e a delí-

cia de complicados arranjos no violão – que eu jamais 
consegui imitar nas notas prontas e limitadas do violão que eu 

condeno até hoje, mesmo que eu nunca tenha me esforçado muito para isso –. 
Difícil é saber quem já não cantou Djavan, de ícones da MPB, representados no ál-
bum por Gal Costa, Nana Caymmi, Zizi Possi, Elis Regina, Beth Carvalho, Tim Maia, 
Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Dominguinhos, Chico Buarque... – e contam no-
mes! – aos indefectíveis cantores de barzinho, daqueles que não desistem nem com 
os bebuns, ainda mais formidáveis na arte de não fenecer.

Agora, em comemoração aos 40 anos da Som Livre – que, por sinal, viverá até quan-
do? – e aos 60 anos do músico homenageado, são lançados esses dois CDs, que não se 
resumem, da mesma forma que muitos, a uma junção das clássicas e mais populares 
composições de Djavan, mas as reinventa a cada faixa e ressalta a versatilidade do 
compositor diante de tantas vozes e versões – fruição de intérpretes por permitir 
miríade de sentimentos, Djavan também deve ser amado por arranjadores –.

Devo dizer que às vezes gosto mais de certas músicas nas vozes dos intérpretes, o 
que de forma alguma diminui minha admiração por Djavan e os rastafáris de sem-
pre. Difícil destacar minhas prediletas, mas Gal Costa (Faltando um pedaço), Beth 
Carvalho (Flor-de-lis), Ângela Ro Ro (Outono), Olívia Hime (A rota do indivíduo), 
Dominguinhos (Estória de Cantador) e Chico Buarque (A Ilha) me ar-
rebataram por completo.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Ótima saúde e bastante capacidade 
criativa neste dia. Pode fazer negócios, 
e colocar em prática suas novas idéias e 
solicitar favores. Nesta fase, você corre 
perigo de romper com algum amigo.

Sua personalidade estará ressaltada 
neste dia de hoje, o que o torna mais 
atraente e simpático. Grande sucesso à 
vista, especialmente se souber dedicar 
seu tempo nas coisas que você gosta.

Dia indicado para desenvolver-se social, 
profi ssional e mentalmente. Mas, deve-
rá tomar muito cuidado com sua saúde, 
pois poderá provocar o seu sistema ner-
voso. Procure superar sua emotividade. 

Um aspecto astral muito poderoso está 
contribuindo para uma ampliação de 
seus poderes intelectuais e de sua ca-
pacidade de progredir fi nanceiramente. 
Tome novas decisões. Acredite em si.

Vizinhos ou parentes próximos procura-
rão ter questões com você neste dia, não 
dê, portanto, motivos para isso. A infl u-
ência também não é propícia ao amor. 
Excelente, contudo para os negócios. 

Dia dos mais felizes  para as coisas que 
estão ligadas ao seu coração. Bons lu-
cros devido aos bons contatos com o 
sexo oposto, e elevação social, através 
da infl uência do planeta Mercúrio. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que poderá obter lucros, no co-
mércio de produtos químicos e líquidos, 
de modo geral. Poderá tratar de assuntos 
relacionados com a melhoria fi nanceira e 
pedir favores. Felicidade conjugal.

Uma notícia agradável sobre negócio 
ou encontro amoroso, vai lhe trazer 
satisfação. Excelentes oportunidades 
de se realizar financeiramente e pro-
fissionalmente.

Evite desavenças, questões e desarmo-
nias. Por outro lado, terá sucesso nos 
negócios relacionados com construção e 
com metais. Nesta fase, você será benefi -
ciado em questões comerciais.

Dia um tanto quanto agitado. Deverá 
tomar uma atitude otimista e inteligente 
e evitar o nervosismo. Sucesso junto ao 
sexo oposto. Procure não perder de vista 
seus principais objetivos fi nanceiros.

Será bem sucedido hoje se adotar uma 
atitude otimista. Dia excelente para es-
tudos, testes, amor e contatos pessoais. 
Melhor ainda para contratar servidores, 
contar com favores, endosso, fi anças, etc.

Dia favorável á fazer ou pedir emprés-
timos e assinar documentos, ações ou 
mesmo pedir aumento de vencimen-
tos. Boa saúde e chances de êxito amo-
roso e social. Pratique um esporte.

Cascavel
X Men Origens: Wolverine 

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

Cine Westside – Sala 2 – 14h15, 16h15, 
19h20, 21h20 (qui); 14h10, 16h10, 
19h15, 21h15 (sex, Sab, qua); 14h30, 
16h30, 19h10, 21h10 (dom); 14h15, 
16h15, 19h, 21h (seg, ter)

Evocando Espíritos

Arcoplex JL – Sala 2 – 15h, 17h, 19h, 
21h (sex, sáb, dom, qua, qui); 17h, 
19h, 21h (seg, ter)

Cine Westside – Sala 1 – 17h15, 21h 
(sex, Sab, qua); 16h, 21h25 (dom); 
17h45, 19h20, 21h10 (seg, ter)

Ele Não Esta Tão A Fim de Você

Arcoplex JL – Sala 3 – 14h, 16h30, 19h, 
21h30 (sex, sáb, dom, qua);  16h30, 19h, 
21h30 (seg, ter, qui)

Dragonball Evolution 

Arcoplex JL – Sala 4 – 15h20, 17h10 (sex, 
sab, dom, qua); 17h10 (seg, ter, qui)

Cine Westside – Sala 1 – 14h, 15h40, 
19h (sex, Sab, qua); 14h20, 17h50, 
19h30 (dom);  14h30, 16h10 (seg, ter) 

Quem Quer Ser Um Milionário?

Arcoplex JL – Sala 4 –19h, 21h20 (dia-
riamente)

Foz do Iguaçu
Anjos da noite: A rebelião

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 20h10, 
22h10 (diariamente)

Os delírios de Consumo de Becky 
Bloom

Iguassu Boulevard- Sala 1 – 17h40 (dia-
riamente)

Velozes e Furiosos 4

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 19h45, 
22h15 (seg, qui); 17h30, 19h45, 22h15 
(sex, Sab, dom) 

Fiel: O fi lme

Iguassu Boulevard- Sala 3 – 18h30, 

20h30, 22h30 (seg, qui) 16h30, 18h30, 
20h30, 22h30 (Sex, Sab, dom)

Divã

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 18h, 20h, 
22h (seg, qui) 16h, 18h, 20h, 22h (Sex, 
Sab, dom)

Monstros VS Alienígenas

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

Quem quer ser um milionário?

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

Dragonball Evolution

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

Presságio

Cine Plex – Sala 3 –  15h30, 18h50, 
21h40 (diariamente)

X-MEN Origens: Wolverine

Cine Plex – Sala 4 – 14h50, 17h10, 
19h30, 21h50 (diariamente)

Gran Torino 

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

Presságio

Cine Plex – Sala 4 – 15h30, 18h50, 
21h40 (diariamente)

Toledo
X-Men Origens: Wolverine

Cine Panambi – Sala 1 – 16h, 19h15, 
21h15 (diariamente)

Quem Quer ser um Milionário?

Cine Panambi – Sala 2 – 21h30 (diaria-
mente)

Ele Não Está Tão a Fim de Você

Cine Panambi – Sala 3 - 19h25 (diaria-
mente)

Tô de Férias

Cine Panambi 
– Sala 4 - 
16h15 (dia-
riamente)

Jornalismo
Cultural III
Por Silvio Demétrio

Nem sempre jornalismo e literatu-
ra delimitam-se por fronteiras pa-
cífi cas. Talvez a origem do confl ito 
esteja em um interesse comum: tal 
como poetas e escritores, é algo di-
fícil de defi nir, mas todo jornalista 
que realmente gosta da profi ssão, 
antes de qualquer outra coisa gosta 
mesmo é da palavra. Do texto. E não 
há tecnologia que consiga soterrar 
isso por completo. Afi nal sem texto 
não há notícia, seja lá qual for o tipo 
de mídia que ainda se invente. Por-
que o jornalismo é uma arte do efê-
mero, contudo, essa devoção ilimita-
da pela palavra pode vir a constituir, a 
partir de um jornalista, um autor. Tal-
vez o ideal da profi ssão seja arrancar 
assim algo do tempo. Roubar prome-
teicamente o fogo da literatura. Todo 
jornalista pode se tornar um bandido 
santifi cado, como Paulo Leminski defi -
nia a si mesmo, “um bandido que sabia 
latim”. Todo jornalista pode se tornar 
um Robin Hood que partilha com o gen-
tio o resultado de seus assaltos em do-
mínios estrangeiros, um Prometeu. Todo 
jornalista pode se tornar um autor. Se em 
determinado momento da teoria literá-
ria se discutiu a “morte do autor”, aqui, 

no contexto do jornalismo é tempo de 
anunciar o seu nascimento. Como ser 
marginal que é, um jornalista-escritor 
é temido e execrado como traidor. Em 

qualquer dos sentidos que se 
construa essa re-

lação, jornalista-escritor ou escritor-
jornalista, o resultado é a obra de 
um outsider. Como escreve Deleuze 
em parceria com Claire Parnet: “É que 
trair é difícil, é criar. É preciso perder 
sua identidade, seu rosto. É preciso de-
saparecer, tornar-se desconhecido”.
Um estilo, uma dicção, uma força de ex-
pressão inclassifi cável a não ser por uma 
categoria que possa dar conta de uma sin-
gularidade explosiva. Por que não pensar 
então num contra-modelo próprio dessa le-
gião de proscritos, de desertores? Desses ho-
mens de guerra? Desses traidores jamais tra-
paceiros: “Traidor do mundo das signifi cações 
dominantes e da ordem estabelecida. É bem 
diferente do trapaceiro: o trapaceiro pretende 
se apropriar de propriedades fi xas, ou conquis-
tar um território, ou, até mesmo, instaurar uma 

nova ordem. O trapaceiro tem muito futuro, mas 
de modo algum um devir. O padre, o adivinho, é um 

trapaceiro, mas o experimentador, um traidor. O homem de 
Estado ou homem de corte, é um trapaceiro, mas o homem 
de guerra (não marechal ou general), um traidor”.
Como então trair o jornalismo no sentido deleuziano em 
questão? Explorar as possibilidades de uma experimentação 
a partir de materiais com os quais compor um problema: uma 
das mais sublimes traições ao jornalismo, o new journalism. A 
tênue linha que separa o gênio do impostor, um estilo no jorna-
lismo do mero sensacionalismo, o traidor do trapaceiro, tal como 
Deleuze e Parnet defi nem.
Não se resume então a um padrão de mercado as possibilidades 
da linguagem empregada no jornalismo. De acordo com o mo-
delo de inversão da lógica da informação, dois pólos atraem a in-
formação para potências essencialmente distintas: a que prevalece 
largamente como determinada pelas exigências mercadológicas 
de massa, que trabalha por redundância e, assim, assenta e esta-
biliza sentidos que dizem respeito a certa ordenação do mun-
do segundo parâmetros fi xos. Por outro lado, talvez de forma 
menos perceptível, porque na contramão dessa demanda, 
outra possibilidade de linguagem com características mo-
vediças, variáveis, intensivas e que se coloca como dinâ-
mica própria dos acontecimentos projetada para dentro 
da linguagem jornalística mesma. A historicidade des-
sa linguagem, logo, sua singularidade. Sua linha de 
fuga. Existem momentos na constituição histórica 
da prática jornalística que se defi nem por esta sin-
gularidade. Por um estilo. Ao contrário da perspec-
tiva oposta, de um investimento sobre a linguagem 
segundo uma concepção mimética e de correspondên-
cia especular com o real, o pólo dinâmico da linguagem 
jornalística investe assim o valor da diferença. É o caso 
exemplar das linhas de fuga que se abriram no tipo de jor-

nalismo que se constituiu a partir do fenômeno da 
Contracultura e que fi cou conhecido 

como New Journalism.

Humildade
em cartaz

No dia 7 de maio, o fi lme cascavelense Humildade es-
tará em cartaz no Colégio Marista, ali ao lado da Biblioteca Pública, 

centro de Cascavel. A sessão começa às 19h30, o ingresso custa R$ 5 
e você pode confi rmar presença pelo (45) 9941-9082. Se perder, tem 
também no dia 16 de maio, às 20h, na Igreja Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, no bairro Neva.

Versão média-metragem
Uma versão de 25 minutos do fi lme foi exibida essa semana 

para 120 alunos de 5ª e 6ª série também no Marista. “Cara, 
foi o máximo. Demos uns 150 autógrafos”, brinca o diretor 
Clodoaldo Cristofoli. “Depois da exibição os alunos fi zeram 
perguntas e ainda um trabalho sobre o fi lme. Está servindo 
de material pedagógico. E parecem que gostaram do fi l-
me. São crianças, não mentem muito” [risos].

Sessão de Gala
Já a sessão do último dia 25, na Igreja São Pedro, para a 

comunidade do bairro Parque Verde, fi cou vazia. “Ren-
deu R$ 9 de entrada, quatro convidados e dois furões, 

que por sinal foi quem convidou os que apareceram. É 
mais uma provação, mas isso não nos desanima”. O que 

ocorre, segundo o diretor, é que as pessoas não possuem 
o hábito de ir ao cinema. “É o retrato da cultura imposta 

por governantes despreparados”. O ALT publicou na edi-
ção 55 uma matéria sobre o fi lme: gazetaalt.com.

Seleção ALT
Rebobine, por favor (2008), de Michel Gondry. Filme 
para quem gosta de cinema e é fã da Sessão da Tarde. 

Há referências desde Os Caça-Fantasmas a 2001: Uma 
Odisséia no Espaço, mas que não impedem os não 

muito ligados a elas de se divertir, afi nal, trata-se de 
uma das mais criativas comédias do ano. Danny 
Glover é o dono de uma locadora de VHS pres-

tes a falir. Ele sai em busca 
de atualização e deixa a 
loja nas mãos de Mos Def, 
com apenas uma orien-
tação: mantenha Jack 
Black longe. Ele não o 

ouve e Black aparece 
lá depois de ter sido 
eletrocutado e 
acaba apagando 
todas as fi tas. O 
jeito é refi lmar 
todas antes 

que Glover 
volte.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Remo, 
em inglês
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prega que
o prazer
reside na
prática da

virtude 

Ingrediente
da massa
da pizza

Inferno (?),
fase que

antecede o
aniversário

Período de
organiza-
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Cruzadas 
Tesla 
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A nascente
de um rio
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macio

Os de
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lizados na
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por Freud
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“Madame
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Jornal
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da
Argentina

Aqui está

Elemento
do acervo

Prática
que
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respiração

O francês,
para o
índio

brasileiro

(?)-ban,
vidro de
lentes de

óculos

El. comp.
de

“isóbaro”

Spike (?),
cineasta

de “Inside
Man”

Errar,
em inglês

Adoçante
de dietas

(?)
Spencer,

ator
napolitano

Alívio, em inglês

Terra,
em inglês
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dade da
pessoa

insensível

O estado
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no Brasil
(sigla)
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Preceptor
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crianças
ricas

Édouard
Manet,

Pintor de
“Olímpia” 

Gênero de
roedores
de peque-
no porte

Tálio
(símbolo)
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Natural
(abrev.)

Exímio
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atividade
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“Aesses sistemas
e simcorposos

que em torno dele giram

nãoos sustém o s *l

Entre o encontrar piegas e clichê do olhar, a expressão lírica 
se sobressaía. Não apenas um levantar de sobrancelhas diante 
do espanto, mas uma formação facial capaz de transmitir não 
apenas o esperado, mas pura e simples poesia. E não se forja 
nada. Risos não surgem assim. Na face do artista, sorrisos são 
modos de falar. Os sons não surgem. As mãos se espalmam 
no ar, tateiam algo sólido que não está disponível para a vi-
são. E é ela, a visão, o sentido mor dessa arte.

O homem de rosto branco. Tão alvo quanto o leite. Os lá-
bios vermelhos, ansiosos por falar: mas não dizem. Lábios 
que não se movem; contornos se extrapolam além do ros-
to. A espera ansiosa era por este homem de rosto pintado 
de branco que fazia mímica. Qual não foi o espanto geral 
quando alguém sem maquiagem alguma subiu ao palco 
e começou a conversar com o público, apresentando-se 
como o mímico? Espanto desfeito, porém, diante da gra-
dativa mudança que ocorreu na frente de todos, quando 
aquele personagem comum começou a transformação 
que o fez personifi car o mímico. A partir daquele mo-
mento, as paredes invisíveis que ele construía com as 
mãos pareciam, na verdade, ser a desconstrução das 
barreiras entre o público e o palco, que transforma o 
teatro num mesmo espaço de magia, risos e emoção.

O personagem que dá vida a essa transforma-
ção é o mímico curitibano Everton Ferre, 49, que 
hoje vive em Medianeira. Destituído da máscara 
de tinta, mas ainda com a aura repleta de arte, 
não apenas as mãos e o corpo falaram. A voz 
do mímico se fez ouvir e por meio desse som 
tão enferrujado pela arte da expressão corpo-
ral tratou de contar: a escolha do teatro alter-
nativo como instrumento de arte e educação 
e a lírica arte da mímica, um dos meios mais 
primitivos de autoexpressão.

Gazeta ALT – Durante a apresentação, você 
narra a escolha da mímica para objeto artístico 
como casual e também cita o mímico peruano 
Jorge Acuña Razuri. Como aconteceu o proces-
so de aprendizagem dessa arte?

Everton Ferre – Eu posso me conside-
rar um autodidata, mas minha formação e 
orientação foram com Jorge Acuña Razuri, de 
uma família tradicional de Lima, formada por 
mímicos muito respeitados. Eu sempre brinco 

assim: com 50 anos, estou fazendo mestrado 
na minha arte. Tive orientação, fiz minha 

pós, minhas pesquisas e meus experimen-
tos. Agora estou numa situação de mes-

trado. Ainda não me considero mestre, 
embora eu gostaria muito de ensinar 

mímica às pessoas e que elas pudes-
sem sobreviver disso.

ALT – A mímica é vista exclusi-
vamente como entretenimen-

to. Como você encontrou a 
possibilidade de usá-la de 

forma educativa?

E. F. – A linguagem é universal e uma pessoa 
com o mínimo de informação não desperdiçaria 
uma linguagem universal somente para divertir. 
Por exemplo, o sombra faz mímica, mas a utiliza 
basicamente para zombar dos outros, para entre-
tenimento. Eu acho válido, mas cada um faz o que 
quer. Particularmente, utilizo a arte para passar in-
formação, parto do texto, desenvolvo um roteiro. 
Vemos tantas pessoas que sabem cantar e tocar e o 
desenvolvem sem objetivos quaisquer; eu, do contrá-
rio, sei fazer mímica e vou priorizar a informação.

ALT – Você já teve algum tipo de constrangimento por 
causa da mímica?

E. F. – Sim, claro. Primeiro porque eu escolhi uma forma 
alternativa: a rua. Eu como artista de rua sinto o desrespeito 
com mais intensidade, mas não é um desrespeito por maldade, 
é por ignorância. Em contrapartida, o que eu já fui adulado...

ALT – Qual foi a situação mais satisfatória que a mímica lhe 
proporcionou?

E. F. – É sempre muito satisfatório quando você encontra uma 
equipe séria, que corresponde às expectativas da sua produção, 
quando você é contratado por uma instituição organizada, já que 
eu acredito que uma das maiores causas da desinformação é o des-
crédito das organizações, principalmente as políticas. E, quando isso 
acontece, o ser humano, que depende dessa credibilidade, não vai 
perceber a beleza, a biodiversidade do mundo em que ele vive, culmi-
nando no desrespeito às pessoas.

ALT – Você possui públicos de diversas faixas etárias. Com qual desses 
públicos há uma interação maior?

E. F. – Há vários públicos, mas o meu foco é principalmente o jovem. É 
para eles a maioria das mensagens, já que são eles os mais carentes dessa in-
teração. O público infantil é mais imaginativo, acompanha mais o lado lúdico 
e para eles a apresentação deve ser mais leve. Se a plateia é mais velha, posso 
dar uma apimentada no espetáculo. Eu gosto de falar com os jovens.

ALT – Você faz frequentemente apresentações no exterior, princi-
palmente na América Latina. Há muita diferença entre o público 
brasileiro e o latino?

E. F. – Eu acredito que os países de língua espanhola são 
mais politizados. Eles têm uma cultura mais forte. Pa-
rece que o Brasil, por sua extensão, é uma multipli-
cidade e um desencontro de culturas, e talvez 
seja isso. Mas eu acho que o povo peruano, 

os artistas colombianos, chilenos, argen-
tinos... Hoje, por exemplo, a escola 
mais próxima de mímica está na 
Argentina e tem 50 anos de 

idade. Os teatros na Argentina são uma loucura, porque as pessoas 
têm o habito de ir. Mas talvez para um país de 40 milhões de habi-
tantes seja mais fácil que para um de 200 milhões como é o nosso.

ALT – Você pretende expandir suas apresentações a outros lu-
gares, como a Europa, por exemplo?

E. F. – Eu tenho predileção de trabalho pela América Central, 
América Latina, seja pelo Caribe, Colômbia, Venezuela. Já tra-
balhei no Peru, Bolívia, Chile, Argentina, e adoro. A Europa, 
por enquanto, só a passeio, mesmo entendendo que minha 
melhor escola, meus professores estão todos na Europa, acre-
dito que vou permanecer o máximo possível na América.

ALT – Qual é ou quais são as fontes inspiradoras para a 
construção de um show?

E. F. – A observação do cotidiano, a literatura, os 
periódicos, o comportamento de lideranças e de li-
derados, as publicações do mundo acadêmico. É um 
leque extremamente variado. Mas eu acredito que o 
jovem, o acadêmico, o pesquisador têm que ser mais 
ousados. O artista fica muito dependente das ins-
tituições. Penso que o artista tem mais a dar que a 
pedir. A arte evolui sempre num momento de difi-
culdade e aí é que se torna diferente. Eu acredito 
demais na iniciativa, na ousadia.

ALT – Normalmente a mímica é ligada à au-
sência de falas. É perceptível em sua apresen-
tação que você parte do texto, de um script, 
a apresentação é dinâmica e você fala muito 
com o público. Por que você optou por enfa-
tizar essa interação entre a fala e o gesto?

E. F. – A apresentação é bastante didática. 
Já sofri críticas por isso, mas penso que é 
muito bom, porque estou acostumado a 
um público que às vezes nunca viu um pa-
lhaço, quanto mais um mímico, como em 
algumas comunidades da América Lati-
na. Portanto, sou didático para alcan-
çar um número maior de pessoas, e eu 
atingi esse objetivo. Se eu conto uma 
história e esse público não tem discer-
nimento, não pode fazer uma análise 
mais profunda; quando eu converso 
tranquilamente e explico o contex-
to, a pessoa simples vai absorver a 
história com mais facilidade. Essa 
foi a minha intenção: alcançar o 
público que não está habituado a 

ir ao teatro. Ser didático, explicar e 
conversar durante a apresentação, me 

aproxima do meu público. Eu saio satis-
feito, eles saem muito mais e é recompen-

sador. Poucas pessoas me criticam, eu dou 
importância, faço minha análise, mas ainda 

acredito que estou no caminho que facilita o 
acesso às pessoas que têm pouca informação.

ALT - Além da mímica, a linguagem também utiliza ges-
tos para expressar pensamentos e sentimentos. Qual é a di-

ferença entre as duas?

E. F. - É o lirismo. O libras é um código, da mesma for-
ma que o alfabeto. A mímica transcende, é mais po-

ética. Ela também é um código, porém lírico. Você 
pode fazer situações por meio de símbolos, passar 

a mensagem e emocionar. O libras também emo-
ciona, mas a mímica é uma expressão artística 

mais próxima à poesia.

ALT - Você acha que é mais fácil se comu-
nicar por meio dos gestos que unicamente 

pelas palavras?

E. F. - Exatamente. É claro que a palavra 
abre a percepção, mas o lirismo, a inter-
pretação com sentimento, o momento em 
que se está em silêncio e no qual eu me 
expresso somente pelas técnicas da mí-
mica, esse sim é o momento mágico em 
que uma pessoa com pouca informa-
ção pode experimentar uma situação 
lírica sem mesmo perceber.

Emanuel
de Campos
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