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Bairrismo

Apenas

que o ALT

não é melhor

que o

Outra P....

Ok,
agradecemos
muito a sua

participação
e esperamos

que volte mais
vezes. Agora

pode ir pra lá.

Mariana, você disseque o seu sonho, seuprojeto de vida, seu objetivode existência, era aparecer aquina tirinha do ALT. Agora quevocê está aqui, o que tema dizer aos nossos
leitores?

Posso não chamar de unanimidade – afi nal, o que hoje em dia 
é unânime? –, mas é difícil manter um posicionamento politica-
mente correto quando se trata do Google. Quem, em sã consciên-
cia, tem uma dúvida, mínima que seja, e, principalmente se estiver 
online, não recorre ao que tudo sabe? É certo que eu fi z algumas 
ressalvas, mas é tudo uma questão de medo de represálias. Não 
posso dizer “todo mundo busca no Google” (eu estou falando do 
mundo que usa Internet, ok?), pois virão os que preferem livros 
e dirão “você não sabe o que está dizendo”; virão os que usam 
Yahoo ou Uol – eles existem? – e dirão “nós não usamos Google”; 
virão aqueles que gostam de contradizer e dirão “eu não”. E pron-
to, fui contradita. Pelo ponto reverso, modifi co minhas suposi-
ções e pergunto: você alguma vez não conseguiu encontrar o 
que procurou no Google? Sem estatísticas ou prepo-
sições, digo que poucas vezes isso 
aconteceu. E aí, coisa linda, 
todo mundo se convence.

É claro que não é bem 
assim. Que o digam 
os executivos da Mi-
crosoft, causadores de 
furor cibernético no 
começo da última se-
mana. Tudo isso por-
que eles lançaram o 
Bing (www.bing.com), 
buscador para con-
correr diretamente 
com o Google e o 
Yahoo. Na verdade, 
eles querem mais do 
que puxar a sardinha 
para a brasa deles. Ao 
lançar o primeiro co-
mercial do Bing, na última 
quarta-feira, eles deixaram 
bem claro o posicionamen-
to e o desafio da comunica-
ção que propõem: as pessoas 
não sabem que estão perdendo 
muito tempo nos buscadores usuais 
com o caos em que se encontram os 

sistemas de busca e os links que estão sendo perdidos. O 
novo serviço da Microsoft é apresentado como um me-
canismo que decide e não um mecanismo que procura; 
daí o slogan, “Bing e decida” (em tradução livre).

Eu comecei a usá-lo e, como partidária inveterada do 
Google, me surpreendi. Ele parece mais organizado que o 
concorrente e gera um número menor de resultados de 
pesquisa (o que, segundo eles, deve ser por ir ‘direto ao 
ponto’ ou algo do gênero). Por exemplo, o termo mais 
buscado no Google em 2008, no Brasil, “Orkut”, quando 
buscado no gigante da Internet, gera 62 milhões de en-

tradas; já no Bing, 

contam 1 milhão e 70 mil opções. Se isso é por o novo 
buscador “decidir” o que vai aparecer, pelo Google ter links 
perdidos ou por qualquer outro motivo, ainda não é pos-
sível afi rmar. A princípio, vamos tímidos aos testes e de-
pois confi rmamos o encontrado na memória de muitos, o 
Google. Aguardemos o que mais está por vir.

***
Para os que pensam que só de Google vive a Internet, 

muita calma. O Wolfram Alpha (wolframalpha.com), por 
exemplo, é uma ferramenta que busca informações e não 
sites, e, por isso mesmo, é chamada pelos criadores de 
“ferramenta de conhecimento computacional”. Feita com 

base em um programa de computador muito usado 
na área de ciências exatas criado por Stephen 

Wolfram, o WA não tem pretensão, como 
o Bing, de concorrer com o Google. O 

buscador é voltado especialmente 
a cientistas, engenheiros, jor-

nalistas e profi ssionais que 
precisam lidar com dados e 

informações que podem 
ser quantifi cadas.

Também vale a pena 
clicar no Search Engine 
Guide (searchengine-
guide.com), autointitu-
lado o guia defi nitivo 
para informações so-
bre sites de busca na 
Internet. Há listas de 
buscadores específi cos 
do mundo inteiro num 
diretório dividido em 

áreas como artes, notí-
cias, empregos, recrea-

ção, educação, ciência... Há 
também indicação de por-

tais e outros tipos de sites que 
concentram informações sobre 

as áreas. Amplo e em inglês.

Assuntos afi ns

Papos

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Não é raro o editor do caderno Biss aqui da Gazeta 
do Paraná, o doutor Silvio Demétrio, vir até a redação 
do ALT trocar ideias. Num dia falamos sobre fi lmes 
recém-assistidos, no outro de livros recém-chegados 
ou mesmo de músicas obscuras recém-lembradas. 
Quando não é por aí, falamos sobre coisas mais espe-
cífi cas, como o sentido da vida, universo e assuntos 
afi ns, geralmente regados a café, chá ou coca-cola, 
bolacha, pão e salgadinho. ‘Viva a gordura trans!’.

O fato é que gostamos de ouvir, um tanto mais de 
falar, e muito mesmo de discutir. Pior para o Silvio, 
que, sendo o mais experiente e estudado de nós, tem 
de responder e explicar, responder e explicar... E assim 
também levamos o trabalho, no sentido em que, na 
essência do Gazeta ALT, está a vontade de conversar.

Conversar também é a vontade dos nossos colabo-
radores, e não são poucos. No nosso site, inclusive, há 
uma relação com o nome da maioria – é verdade, está 
desatualizada –, mas que já dá uma noção do nosso 
corpo editorial. E chegam contribuições de todos os 
lados: São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina... luga-
res em que o jornal nem circula! E também de vários 
lugares do Paraná: Curitiba, Francisco Beltrão, Mare-
chal Cândido Rondon, Pato Branco, Guarapuava... Na 

edição de hoje mesmo você vai perceber textos ex-
ternos. Lembrando que essas produções não neces-
sariamente representam a opinião do caderno. 

Mas trocar ideias, discutir opiniões, conhecer 
novas teorias, desconstruir práticas antigas... é 
sempre estimulante e nos faz querer mais, querer 
ouvir o que nossos leitores têm a dizer. É por isso 
que mais uma vez pedimos para que você, caro 
leitor, entre em contato, mande sugestões, críti-
cas, faça pedidos ou simplesmente comente as 
edições, alguma matéria, uma frase, uma cor. Se 
sua vontade é maior, que então venha o reclame 
em forma de texto, colabore com pautas ou mes-
mo com artigos. Se o anseio é literário, que seja 

com poesias, poemas, contos.... Ou indique CDs 
para que sejam escritos e filmes para serem lidos 
e livros para que sejam escutados.

Afinal, com esse frio que pairou sobre Casca-
vel nessa semana, nada melhor do que uma bela 
roda de conversa para esquentar, mesmo que 
seja em forma de jornal.

***
Adendo de última hora: O ALT esteve essa se-

mana na Unicentro (Universidade Estadual do 
Centro-Oeste), em Guarapuava. O nosso dia-
gramador, Jeferson Richetti, ministrou durante 
toda a manhã de sexta-feira um workshop sobre 
arte e diagramação, enquanto o editor do cader-
no, Anderson A. Costa, organizou a exposição 
de capas do ALT, que deve ficar por lá um mês. 
Agradecemos aos senhores Márcio Fernandes e 
Francismar Formentão, bem como os departa-
mentos envolvidos pelo convite e hospitalidade. 
É sempre bom saber que existem instituições de 
ensino superior preocupadas em discutir e de-
senvolver essa arte que é fazer jornalismo.

CMYK
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Um
pingo

e o blues    O
homem

Rafael
Barzotto*
PATO BRANCO | PR

De dentro de 
uma núvem negra que pas-
seia pelo céu do Sudoeste, uma gota 
solitária de água passeia pelo vento. 
Acompanhada de milhares de outras 
gotículas, uma gota apenas bate na 
araucária. Essa gota se divide em mais 
milhares de pequenas gotas. Uma delas 
vem em direção ao telhado da repúbli-
ca. Ali, ela se junta com outras gotas e 
forma uma maior, que escorre por um 
buraco simples das telhas e se acumula 

no gesso do teto. Uma a uma, em inter-
valos de tempo que eu ainda não consi-

go contar, elas descem pelo teto e caem 
dentro da leiteira azul que eu coloquei 
no chão para proteger o carpê.

O som seco do pingo d’água batendo 
no fundo da leiteira me serve de ritmo. 
Não perturba, nem atrapalha. Na ver-
dade, talvez na hora em que eu resolver 
mesmo dormir, seja um pouco traumáti-
co. Por enquanto, é só mais um dos milha-
res de sons que passam por esta casa. 

Lá da sala, os diálogos sem legenda de 
um filme em espanhol. Da garagem, os 
grunhidos do cão. Da janela, a chuva lá 
fora. E do corredor passos de bexiga 
cheia em direção à porta do banheiro, 
que se abre e faz outro barulho. De um 
dos cinco quartos, o violão solitário 
desafina um Jorge Ben. E da leiteira, o 
pingo de chuva que não para. 

Eu poderia, tranquilamente, deixar os 
pingos no carpê marrom. Fiz a experi-
ência no último dia em que choveu. 
Faz tempo, na verdade. Não sei 
quanto tempo, porque tem uma 
espécie de seca por aqui. En-
chente no Nordeste e seca no 
Sul. Dizem no noticiário que é 
o aquecimento global. Já can-
taram sobre isso alguma vez. 

Acontece que, se o pingo 
cai no carpê, fi ca um 

cheiro de cachor-

ro molha-
do. Consequentemente, 

eu gasto mais de um insenso por 
dia. E tá caro este palito cheiroso.

Um pingo numa leiteira é um 
troço bastante solitário. Mais 
até que, simplesmente, estar 
sozinho no quarto, embaixo das 
cobertas, deixando a cinza bater 
no travesseiro e manchar o lençol. 
Por isso mesmo decidi gostar da 
gota. E que pingue pelo teto a noi-
te toda. E se amanhã cedo a leiteira 
estiver cheia de água do céu, eu se-
rei bem capaz de ferver uma chalei-
ra com essa água para o chimarrão.

Amanhã é segunda-feira. Como ló-
gica, hoje é domingo. E o fato de ser 
domingo, à noite, e ter uma maldita 
goteira pingando na leiteira do meu 
quarto me deixa um pouco cons-
ternado. Claro, pois eu acabei de 
lembrar que pingos d’água me 
deixam com vontade de ir ao 
banheiro. Isso porque estou 
com vontade de ir ao banhei-
ro agora. E algo me passou 
pela cabeça no seguinte 
sentido: inconsientemente, 
esse miserável pingo d’água 
vai me fazer mijar nas co-
bertas durante à noite. 

Então eu começo a tra-
çar alternativas para o 
pingo d’água. Uma pa-
nela faria mais baru-

lho. Uma almofada, 
ou camiseta, 

ou algo 
que abaf... um pano de 

prato! Cheguei à conclusão 
que esta é a melhor alternati-

va. Pois, se existe alguma coisa 
para secar pingos d’água nesta 
casa é um pano de prato. 

Imagino que vou até a cozinha, 
abro a gaveta número dois do 
armário e descubro que todos 
os panos de prato foram usa-
dos para secar pratos cheios 
de outras gotas que saem em 
conjunto pela torneira. Mi-
nhas opções são uma toalha 
de mesa e um avental de 
mestre cuca. Desisto.

Volto minha imaginação 
à tela do computador. 
E um clarão do lado de 
fora, na noite escura, 
chama minha atenção 
para a cortina blackout.

Do mesmo céu de 
onde caem as gotas na 
leiteira, algo maior atin-
giu a casa ao lado, onde 
mora Donnie Darko. Uma 
turbina de avião, inexplica-
velmente, atingiu o quarto 
do menino. Os vizinhos se 
acumulam nas janelas, sire-
nes e ambulâncias na rua. 
Não me dou o trabaho 
de levantar a cabeça 
do travesseiro. Ima-

g i n a r i a m e n t e , 
m i n h a 

visão daqui 
é perfeita. Da janela do meu 

quarto, assisto à tragédia. E um 
homem-coelho passa calmo pelo 
lado de fora da casa. A chuva para, 
mas a maldita goteira continua. Deve 
ter água acumulada no gesso do teto. 

Como previsto, a goteira me dá 
vontade de mijar. Tomo coragem e 
caminho pelo corredor escuro até 
o banheiro, iluminado por uma 
luz amarelada que deixa a parede 
com tons vermelhos. Coincidên-

cia ou não, havia também uma 
goteira no banheiro. E como esta 

casa é velha, imaginei o estrago que 
a água pode fazer no gesso, se toda 
vez que chove acumula água.

Me perco em pensamento e con-
centro meu raciocínio para fazer 
com que toda a cerveja que tomei 
desvie das minhas pedras no rim e 
caia, diretamente, no vaso sem pin-
gar na tampa. Escuto um estalo for-
te. Olho para o alto, puxando para 
cima a calça de moletom.

E ninguém soube explicar como foi 
que nunca antes havia caído um pe-
daço de gesso na cabeça de alguém 
que mora nessa casa.

As goteiras, fi nalmente, pararam. 
Agora, em vez das gotas brancas de 
chuva do céu, meu sangue pingava 
no azuleijo marrom. Como uma úl-
tima ação, rastejei até o quarto, tirei 
a leiteira azul, e fi quei esperando um 
último pingo cair sobre minha cara 
de olhos fechando devagar.

* Jornalista por formação e
escritor por desespero.

Nada como o frio para propiciar a lei-
tura de um bom livro. Sentar-se em fren-

te à lareira e prognosticar aquelas sensações 
derivadas dessa leitura. Um sebo sempre é um 

bom refúgio para buscar algo que venha esquen-
tar a mente derivando pelos beirais da imaginação 

cenas e histórias. E quem disse que Cascavel se serve mal de li-
vros e outros produtos vindos dessa faceta cultural de mercado, no entanto, 

se engana. Até onde sei três sebos da cidade abastecem a procura e as vontades de 
leitores, cinéfi los e outros adictos de música. O Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1908), 

o maior deles, proporcionará, em breve, mais volumes à disposição dos cascavelenses.

Quando adentramos na livraria a altura das prateleiras fisgou nossa aten-
ção. As que antes não passavam da altura do meu braço estendido para 
o alto, agora necessitarão de uma escada para serem exploradas. O 
velho e bom banquinho só não será inútil, entretanto, pois ainda 
servirá de acento. Os milhares de exemplares agora ganharão a 
companhia de outros tantos que aumentarão a disponibilidade. 
O corredor entre as prateleiras parece, agora, ainda mais assus-
tador. Digo assustador no aspecto de amedrontar os visitantes 
pela quantidade de conhecimento que se amontoa ali. Sempre 
tive medo de ficar sozinho em bibliotecas, ainda mais à noite. 

Das prateleiras expandidas passamos para a seção de CDs, que, 
também, formam uma miríade bastante vasta aos que procuram 
música. Isso sem contar os discos. Enquanto selecionava alguns 
que poderiam ser objetos de indicação neste espaço conver-
sava com minha colega Julliane. “Você vai indicar pop?”. “Sim, 
qual o problema?”. “Você vai ser rechaçado por isso”. Nem 
me importava; um bom pop nunca faz mal a ninguém. 
E nem me venham com singularidade, o univer-
so é pluralista. Nisso alguém se aproximava 
dos CDs. Era Julio Cesar Pereira, que tam-
bém procurava por alguns álbuns. Nisso 
abandonei minha busca pensando 
no pop para outra ocasião 
e me aproximei dele. 
Disse que procurava 
por CDs de Buddy 
Guy. O nome nem 
de longe soou fa-
miliar, mas não 
seria motivo 
para não pro-
curar saber.

Buddy Guy 
é um dos prin-

cipais nomes 
do blues ameri-

cano. Considerado 
um dos dinossauros 

desse gênero, influenciou 
outros importantes músicos 

como Jimi Hendrix. Eric Clapton, 
outro importante músico, disse em 

2005 que Buddy Guy foi para ele o que 
Elvis Presley foi para muitos outros. Consi-

derando que desconheço a música do blues man, 
não me arrisco a prever alguma outra análise, mas, segundo o 

adicto que procurava por ele, é o som dos deuses. Perguntei a ele se era 
difícil de encontrar esse tipo de álbum na cidade. “Não é. Sempre há algo novo 

que surge aqui neste sebo. Só que tem que estar sempre procurando”. “Quais 
são outros tipos de música que você escuta?”. “Gosto bastante de blues, rock 

e música erudita”. “Alguns nomes?”. “Vivaldi, Buddy Guy, Iron Maiden 
e Pink Floyd”. Interrogado sobre por que não buscar essas mú-

sicas na Internet, considerando as facilidades que a rede 
proporciona, ele se interpôs ao tema. “Não sou adepto 
da pirataria; a minha prioridade é o CD original, mesmo 
que demore um pouco para encontrar”. 

Das indicações de música feitas pelo devoto de ori-
ginais, encontrei dois CDs no Sebo Arca. Do Iron 

Maiden, o álbum Seventh tour (EMI, 1988, 
R$ 16), disco bônus do álbum Sev-
enth Son of a Seventh Son, do mesmo 
ano. Do Pink Floyd, outra famigerada 
banda, encontrei um CD duplo: The 
Wall (Harvest Records, 1979, R$ 42). 
Este álbum é considerado por mui-
tos o melhor disco da banda e agrega 
canções consideradas as melhores do 
rock contemporâneo. Para esse frio, 
fico com um bom livro, mas para quem 

gosta do som vale a pena conferir.

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR
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Maquiavel:
a história anda como
um trem sobre trilhos
ou funciona como
o pêndulo de
um relógio?

Para onde caminha a humanidade? A observação da his-
tória nos autoriza a acreditar que nos aguarda um futuro 
radiante, ou então a destruição total? Conhecemos os 
defensores de cada uma dessas teorias. Maquiavel não 
compartilha com nenhuma delas.

Para Maquiavel, a história nos ensina que passamos 
de formas de organização políticas justas para injus-
tas e destas para justas novamente. A história não 
anda sobre trilhos. Não funciona como trem que 
só vai numa direção. Ela é como o pêndulo de um 
relógio: vai de um lado a outro, do bem ao mal e 
do mal ao bem sem fixar-se jamais. O que explica 
esse funcionamento da história?

Segundo o ilustre fl orentino, o motivo de tudo 
está na forma como a sociedade se organiza. Expli-
ca ele que “existem em todas as cidades dois par-
tidos antagônicos que nascem do seguinte fato: o 
povo não deseja ser comandado nem oprimido 
pelos poderosos ao passo que estes desejam 
comandar e oprimir o povo” (O Príncipe, cap. 
IX). Esta oposição não é necessariamente má. 
Graças a ela, surgem leis e instituições que fa-
vorecem o bem-estar de todos. Disso não se 
pode concluir, porém, que a discórdia seja 
boa em si mesma. Toda sociedade supõe 
certa concórdia. Esta, no entanto, não 
pode ser adquirida à custa de instituições 
que mascaram a divisão de desejos.

O problema é, pois, este: por um 
lado, toda sociedade política é mar-
cada pela divisão. Por outro lado, ela 
somente sobrevive na medida em 

que supera a divisão. Todo segredo da 
engenharia política está em dar vazão 
ao confl ito no interior do Estado, não 
em sufocá-lo. Mesmo no melhor dos re-
gimes, a igualdade de todos perante a lei é 
apenas formal. Concretamente, os homens 

são desiguais: uma minoria, os poderosos, 
quer dominar, e uma maioria, o povo, resiste. 
Somente devido ao temor que o povo inspira 
é que os poderosos fazem concessões. Quan-
to mais ostensivamente o povo resiste tanto 
mais agudo é o confl ito. Contudo, e paradoxal-

mente, tanto maiores serão as chances de nasce-
rem leis e instituições favoráveis à concórdia. Para 
Maquiavel, o desejo dos poderosos somente pode 
ser detido pela resistência do povo. 

O que parece pessimismo na verdade é uma visão 
lúcida da história. Oscilamos entre formas livres e tirâ-
nicas de governo. Acreditar que é possível acabar defi ni-

tivamente com toda possibilidade de tirania é um sonho 
perigoso. Além de ser falso, pois não há como saciar o 
desejo humano, leva ao surgimento de governos absolutis-
tas como aqueles que a história registrou no leste europeu. 
Maquiavel é mais lúcido: nunca se iludir quando as coisas 
estão boas, mas também jamais desesperar quando estão 

más. Não há bem que sempre dure, nem mal que não passe.

*Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste / Campus de Toledo.
E-mail: luizames@unioeste.br

Segundo o dicionário Auré-
lio Buarque de Holanda Ferreira, 
belo é “que tem forma perfeita e 
proporções harmônicas. Agradável 

aos sentidos. Elevado. Sublime. Bom, 
generoso. Aprazível, sereno, feliz” e 
sentimento “ato ou efeito de sentir-se. 

Sensibilidade. Disposição afetiva em re-
lação a coisas de ordem moral ou inte-

lectual. Afeto, amor. Tristeza, pesar”.

O livro O Retrato de Dorian Gray, de Os-
car Wilde, relata a história do artista Basil 

Hallwand, do modelo Dorian Gray e do “ami-
go” de ambos, Lorde Henry Wotton (Harry).

O artista Basil desenvolve a sensibilidade por 
meio do retrato pintado de Dorian, a perfeição 
da pintura é tanta que o modelo e o amigo fi -
cam intrigados com o resultado do trabalho. E 

Lorde Henry questiona com perguntas como: 
Dorian hoje é jovem, bonito, saudável e culto, mas 
com o tempo envelhecerá e o retrato pintado per-

manecerá jovem e belo. Dorian, ao ouvir tais verda-
des, se irrita dizendo que seu desejo é que o retrato 
envelhecesse e ele continuasse sempre jovem e belo. 

Com vários acontecimentos na vida de Dorian, um 

dia, decidiu olhar o retra-
to. O que resultou em uma 

grande surpresa, pois o retra-
to pintado se modifi cara e ele 

continuava o mesmo. Assustado 
com o que vira colocou um pano 

em cima do retrato para que nin-
guém visse. Conforme suas atitudes 

e sentimentos, o retrato ia mudando 
de expressão, mostrando seu envelhe-

cimento na tela. Tudo isso incomodava 
Dorian, chegando um dia em que furioso 

e com uma faca trespassou o retrato. Hou-
ve um grito de terror... Os criados correram e 

forçaram a porta e ao entrarem na sala, viram 
o retrato de Dorian maravilhoso, da mesma 
maneira que o conheceram – em plena moci-
dade e beleza –. Mas ao chão estava um cadá-
ver com uma faca cravada no peito. Ele estava 
enrugado, velho e nojento. Identifi caram Do-
rian pelos anéis em seus dedos.

No livro, o artista expressou seu sentimen-
to de belo no retrato, com perfeição, beleza, 
dedicação e amor. O desejo do modelo se 
concretizou, permanecendo sempre jovem, 
mesmo com o passar dos anos, e o retrato pin-
tado recebia as modifi cações do tempo, bem 
como suas ações que também refl etiam no 
quadro, isto é, o jovem Dorian Gray aparentava 
ser alguém enquanto o quadro demonstrava 
outra imagem, refl etia o seu interior.

A beleza não se apresenta apenas mate-
rialmente, pois aquilo que é ouvido também 
pode ser belo. Quantas vezes imaginamos, so-
nhamos ao ouvir uma canção? É a beleza da 
música, como a Nona Sinfonia composta pelo 
alemão Ludwig Van Beethoven (1770-1827). O 
filme Minha Amada Imortal é a história de Be-
ethoven quando escreveu a partitura Nona Sin-
fonia (em Ré Menor, Opus 125).

A Nona Sinfonia é música, é 
poesia, sentimento... Ao ouvi-la, 
vive-se uma experiência emocio-
nante, porque ela é envolvente, é 
como pintar o espaço e a profundi-
dade, materiais e espirituais. 

O escritor Thomas Mann diz o que 
pensa sobre a música: “Grande é o 
mistério da música. Pela sua nature-
za simultaneamente sensual e supra-
sensual, pela sua espantosa reunião de 
rigor e de sonho, de moralidade e magia, 
de razão e sentimento, de dia e noite, ela 
é sem dúvida alguma a mais sedutora ma-
nifestação da cultura e da humanidade – a 
mais profunda e no plano filosófico, a mais 
inquietante”. Para Beethoven: “Quem uma 
vez compreendeu minha música será livre da 
miséria em que os outros se arrastam”.

Como ouvir música? Devem existir muitas ma-
neiras, mas três delas poderiam ser chamadas de 
primordiais, que são ouvir com o corpo, ouvir com 
o coração e ouvir com a cabeça. Ouvir com o corpo 
é como não ouvir somente com os ouvidos, mas a 
pele toda, é também vibrar ao contato com o dado 
sonoro, é um sentimento bruto. É como ouvir primeiro 
a matéria da música, com a matéria do corpo. É quando 
entra o ato de dançar, em ritmo visual.

A segunda maneira de ouvir música é no campo dos 
sentimentos da emoção, ou seja, quando ouvimos al-
guém dizer: - Não tenho palavras para traduzir o que 
sinto... É o ouvir emotivo.

E na terceira maneira, se ouve intelectualmente, quer di-
zer, ela desperta um tipo de emoção, uma emoção que se 
preocupa com a estética da música. 

A Nona Sinfonia desperta o “ouvir com o coração”, é uma 
música cuja beleza eleva pensamentos e emoções, conse-
guindo transformar até o coração do homem mais duro. É o 
sentimento do belo presente na música, é algo que vem do 
fundo da alma, Beethoven quando a compôs ouvia com o 
coração, já que se encontrava completamente surdo. 

Pode-se dizer que O Retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde, e a Nona Sinfonia, de Beethoven, são opostos 
na concepção de sentimento de belo. Enquanto Do-
rian mantinha-se belo “por fora”, o retrato demons-
trava o seu interior. Já a Nona Sinfonia mostra o belo 
que vem de dentro, sem máscaras ou disfarces, per-
cebendo que a beleza está no interior de cada um e 
pode vir à tona em qualquer circunstância.

*Jornalista e fotógrafa, pós-graduada em Comunicação,
Educação e Artes.

Cleri
Bramatti*
CASCAVEL | PR

José Luiz
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O que faz um empresário do ramo de 
móveis planejados com cerca de R$ 30 
mil? Depende, se for o cascavelense 
Emersom Otávio Pereira, investiria (e 
investiu) tudo em uma grande paixão: 
a música, ou melhor, o thrash metal.

Tudo mudou em 2004, quando 
Emersom, então com 24 anos e cujo 
único palco em que havia subido era a 
própria cama, foi voluntário para cantar 
Territory, do Sepultura, ao lado do guitarris-
ta da banda, Andreas Kisser, em um workshop 
no Colégio Ideal. Foi o primeiro show.

De lá pra cá, não poupou vontade e di-
nheiro para se desenvolver na música, mon-

tou um estúdio profissional em casa e hoje está à 
frente de duas bandas que estão dando o que falar em todo 

o território nacional: o Identify e o Embrio.

O Identify é o projeto mais recente, nasceu em 2008, mas já tem dois álbuns na praça: Iden-
tify 1 e Criminal Minds. O som é calcado em referências contemporâneas, algo ao estilo Hatebreed 

e SoulFly... Já o Embrio, começou em 2004 e, até agora, são dez trabalhos lançados e participação em duas 
coletâneas. E a aposta do projeto é no thrash old school dos anos 1980 com uma pegada bem particular.

O trabalho duro rendeu convite para a banda abrir o show do Ratos de Porão e do Paul Di’anno, ex-Iron 
Maiden, em Cascavel, e também tem agradado a crítica especializada. Sobre o último álbum, Prophets 
of Doom, Bem Ami Scopinho, do Whiplash, não poupou elogios. “Um discaço com 10 composições 
honestíssimas, tendo o Th rash Metal das décadas de 80 e 90 como núcleo, mas repleto de infl uências 
de Hardcore, insinuações de Death e até uma veia punk explodindo em algumas ocasiões”.

A Rock Brigade, principal revista de rock do Brasil, também elogiou ao falar de Earth In 
Flames: “O Embrio leva a cabo uma sonzera pesadona como há muito tempo não se ou-
via: agressiva, crua, poderosa e sem frescuras. As faixas são envolventes e trazem tudo 
o que o estilo pede: vocal cavernoso, bateria velocíssima, guitarra assassina e baixo 
pesadão. É porrada atrás de porrada. O petardo ressuscita essa vertente poderosa 
que estava meio ‘adormecida’ e ainda vai deixar os fãs do estilo com um sorrisão 
de orelha a orelha. Pra quem gosta é um prato cheio”.

Há um reconhecimento especial, que é de um colega de profi ssão, Jairo 
Guedz, ex-Sepultura: “É muito bom saber que ainda temos esperanças no 
mercado de metal com as bandas brasileiras. Após ouvir o som dos caras 
do Embrio, eu percebi que ainda tenho motivos pra sair de casa, mesmo 
após os 40 e perto de comemorar 25 anos de carreira na música pesada [Se-
pultura, 1983; Th e Mist, 1991; Overdose, 1998, Eminence, 2000...], e bater minha 
cabeça em algum beco sujo por aí!”.

Emersom, hoje com 28, recebeu o ALT no estúdio que montou em casa e con-
versou sobre esse sucesso. A primeira pergunta foi justamente sobre a produção 
em massa. “O Prophets of Doom gravamos em um mês. Somos muito práticos, deixa-
mos fl uir, não nos limitamos, não dizemos: ‘não vamos tocar isso porque não soa anos 
80’, buscamos sempre nos renovar, trazer coisas novas e por isso as músicas saem com 
mais facilidade e sempre estamos gravando material novo”.

Os últimos trabalhos do Embrio e do Identify foram gravados aqui no estúdio? “Não, o do Embrio 
foi no MegaVoice, porque aqui fi cou pronto a menos de um mês, já o do Identify sim. O Andy Kalani, 
nosso baterista, foi fundamental. Além de um grande músico, ele entende muito de produção e não 
conseguiríamos esses resultados de gravação sem ele. Eu aprendi muito com o Kalani”.

O Embrio tem grandes músicos, como vocês se encontraram? “O Embrio se formou na Internet, nos 
conhecemos em sites, então nos reunimos e começamos a tocar. Somos todos aqui de Cascavel mesmo. 
Houve mudanças na formação, mas agora estamos há quase um ano com os mesmos integrantes. Ensaiamos 
uma vez por semana e há um entrosamento muito legal”. 

Quais os planos agora? Pensam em sair em turnê? “O objetivo é divulgar ao máximo o Prophets of 
Doom, mas turnê eu acho difícil. Surgiram alguns convites, mas temos família, outros empregos, então 

é difícil, a não ser que apareça algo que realmente valha a pena, que consigamos nos manter e ganhar 
uma grana, aí podemos pensar nisso”.

Quando vocês terminam uma faixa ou um álbum, quem são os termômetros para dizer se o material é bom 
mesmo... amigos, família? “A Internet. E lá nossos amigos e o 

público ouvem e nos dizem o que pensam. Em Cascavel, não 
há muito incentivo, o impulso vem de fora”.

Justamente minha próxima pergunta, sobre a 
cena do rock pesado hoje em Cascavel. “A cena 
musical para o rock pesado aqui está em um mo-
mento muito interessante. Nos anos 90, nós tí-

nhamos muitas bandas cover, 
hoje a maioria faz o seu pró-

prio som e são bandas muito 
boas. En Fandens Ridder, Blood-

shed, Carnivore Mind, Alcoholic 
Mosh, Hell Before, Crepúsculo dos 

Ídolos, Embrio, Identify, Hate Your 
Fate, Headthrashers, Hell Bul-

let, Sin Secret... Tanto que um dos 
meus projetos é fazer uma coletâ-

nea com esses sons”.

O público tem aumentado? “Sim, 
o público cresceu e agora também é 

muito mais jovem. Acho que essa expan-
são se deve muito à Internet, porque facilita 

o acesso e faz com que esses jovens conheçam 
melhor a música pesada”.

Tudo começou em casa. “Nunca fui de bandas 
cover, desde quando comecei, no meu quarto, sem-

pre quis fazer a minha própria música, e fui gravando 
ideias”. A primeira guitarra foi uma Tonante, que comprei 

em meados de 1994, por uns 200 pila, e que foi muito bem 
alimentada pelos anos 1980. “Sepultura, Metallica, Kreator, 

Slayer... e também o punk. Uma das minhas grandes infl uências 
é aqui de Cascavel mesmo, o HammerdownI, um dos primeiros a 

trazer a música pesada para a cidade, e aquilo me fascinou. É uma 
honra hoje ter o baixista dessa banda no Embrio”. 

Emersom fez aula de guitarra por um ano, com o Ricardo Denchuski, 
“quando ele ainda dava aula de guitarra, agora ele é mais da viola”. Na 

parte de composição, Emersom é autodidata. “As linhas base das músicas 
são minhas, mas o pessoal sempre colabora”.

O interesse pela música gerou investimentos. Do quartinho e gravador lá de 
1993, 1994, não restou nada no estúdio – um senhor de um estúdio, diga-se –, 

cuja benção vem dos quadros pendurados do Jimi Hendrix e do Abbey Road, 
dos Beatles, e dos livros, dentre as dobras se lê o nome de Eric Clapton.

Por todos os lados, baixos, guitarras, violões, bateria, torre de ampli-
fi cadores, microfones, pedais, equipamento de gravação e mais uma 

dezena de equipamentos. “A ideia não é trabalhar com a gravação de 
CDs, o estúdio é mais para a banda mesmo, é claro que se houver 

bandas interessadas a gente pode conversar”.

Se arrepende de algum centavo gasto? “De forma alguma, faria 
tudo de novo. Vivo melhor com a música. Tem gente que gosta 

de ir pescar, eu gosto de chegar do trabalho e vir aqui tocar”. 
Quanto tempo de estudo por dia? “Ah, umas quatro horas, 

eu acho”. E a esposa não dá uns puxões de orelha? “Ah, de 
vez em quando dá sim [risos]. Apesar de não ser bem o 

estilo musical de que ela gosta, ela apoia muito. E ela sabia 
que eu era assim quando casamos [mais risos]”. 

Luana Caroline Martins Pereira, esposa há cinco 
anos, também falou com o ALT. “Gosto de rock, mas 

mais leve, tipo Aerosmith, Th e Police... mas por mim 
tudo bem e eu o apoio muito”. O barulho não te 

incomoda? “Quando era dentro de casa, aí sim 
incomodava, agora não”. 

No meio da conversa com Emersom, o pai 
dele, Seu João, entrou no estúdio, nos cumpri-
mentou e saiu. Seu pai não se importa com o 
som? “No começo achava meio estranho [ri-
sos], mas agora me apoia bastante”. Mais tarde, 
liguei para Seu João para conversar.

João Otávio Pereira, aos 65 anos, não 
é exatamente um fã de thrash metal. Ou 

gosta? “Na verdade, na verdade, não gosto, não 
[risos]. Sou mais do sertanejo. Mas se ele está feliz com 

isso, ele tem o meu apoio. O que eu sempre digo 
a ele é que tome cuidado com as drogas, o rock 

sempre esteve envolvido. Hoje ele é um ho-
mem, sabe muito bem o que faz”.

E o senhor também é músico? “Eu toco 
violão, mas muito mal [risos]. Ajudo 

no grupo de canto na igreja, mas só 
isso”. O seu fi lho agora tem um estú-
dio, poderia gravar algumas músicas 
lá. “Ele fala: ‘vamos ensaiar e gravar 
umas músicas sertanejas’ [risos]. Te-
mos um grupo que toca aí, vamos 
ver, né”.  E o Emersom tem ido à igreja? 
“Nós sempre vamos à igreja, ele às ve-
zes vai, mas não é muito, não [risos]”. 

>>>

HammerUP
Bé já é fi gura certa na história da músi-

ca pesada de Cascavel. Ele foi baixista do 
Hammerdown, uma das primeiras ban-
das de rock pesado do município, isso 
no fi nal dos anos 1980. A banda acabou, 
mas Bé sempre esteve envolvido com o 
rock e o heavy metal. Atualmente, é pro-
prietário de uma estamparia e, além de 
ser integrante do Embrio, está à frente do 
Bloodshed, outra referência local que aca-
ba de gravar material novo. 

Entre outras coisas, Bé falou com o 
ALT sobre a diferença de se fazer música 
pesada hoje. “São muitas, primeiro são 
os instrumentos, naquela época não se 
tinha acesso, hoje podemos comprar 
equipamentos importados, encorda-
mentos diferentes, se consegue tudo 
melhor. A segunda é a possibilidade 
e gravação. Tínhamos de ir para fora, 
até Curitiba, para gravar, agora existe 
tecnologia que nos permite gravar 
aqui com qualidade profi ssional”.

O que ainda resta da velha tríade 
‘sexo, drogas e rock and roll’? “Nunca 
concordei muito com essa tríade. 
As drogas sempre foram associa-
das ao rock, mas estão em todos 
os lugares. Fazer rock não quer 
dizer que tenho de usar drogas, 
isso é bobagem. Isso é mais das 
décadas de 1960, 1970... O que 
vejo hoje nos shows são muitos 
jovens exagerando na bebida, 
mas também muitos estudan-
do, querendo fazer faculdade, 
o que na época nem se tinha 
por aqui. Hoje também há 
muito mais informação”.

Música
  à base da
   martelada

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Marina aceita a chave da 
mansão de Caio, mas desconfi a de suas 
reais intenções. Fernandinho deixa que 
Norma Jean continue pensando que a 
declaração foi para ela e Domingas se 
afasta dos dois, sem ser percebida. Lucia-
no tem febre e Veridiana cuida do rapaz. 

TERÇA - Marina diz a Domingas que in-
vadirá a mansão para tentar encontrar 
alguma prova contra Osvaldo que a aju-
de no processo judicial. Norma Jean avisa 
Kátia que está prestes a iniciar uma nova 
fase em sua vida. Adamastor prova a re-
ceita afrodisíaca preparada por Capitão.

QUARTA - Caio quer que Muchiba simu-
le um assalto à mansão para assustar Os-
valdo e infl uenciá-lo a se mudar da casa. 
Luciano se desespera com a possibilida-
de de ser internado e pede que Veridia-
na desista de tentar ajudá-lo. Veridiana 
desabafa com Guilherme sobre Luciano. 

QUINTA - Muchiba acha que Marina 
viu seu rosto e decide trancá-la em um 
quarto. Veridiana mente para Guilherme 
ao afi rmar que não pôde ir à terapia por 
causa do trânsito. Norma Jean coloca 
em prática as dicas de comportamento 
dadas por Fernandinho, mas se chateia 
quanto Alex acha graça de suas atitudes. 

SEXTA - Adamastor e Filó fi cam empa-
tados no concurso de gastronomia e 
acabam se beijando. Alex desconfi a que 
Caio tenha armado o assalto. Osvaldo 
conclui que Caio tramou o assalto e faz 
ameaças ao rapaz. Adamastor e Filó vol-

tam a se desentender logo de-
pois do beijo.

PARAÍSO 
SEGUNDA - Maria Rita conta a histó-
ria de Zeca para Irmã Matilde, que se 
espanta. Maria Rosa anuncia na rádio a 
candidatura de Zeca para a prefeitura 
de Paraíso e começa a se desentender 
com Otávio. Ao saber que Zeca será seu 
adversário nas eleições, Geraldo provo-
ca Norberto, que não se intimida. 

TERÇA - Geraldo e Vadinho estranham a 
pressa no casamento de Zeca e Rosinha e 
comentam o fato com Padre Bento. An-
tero vai à fazenda de Eleutério e Zeca faz 
perguntas sobre Maria Rita. Terêncio des-
confi a que Zeca queira ir atrás da Santinha 
no convento e se preocupa por Rosinha.

QUARTA - Mariana pensa em visitar Ma-
ria Rita e Antero teme que ela estrague 
seus planos. Aninha se irrita com Ricardo 
e o acusa de ser um péssimo publicitário. 
Terêncio conta para Zeca que Zefa vai le-
var Rosinha embora da fazenda.

QUINTA - Eleutério anima o velório do 
coronel Walfrido contando seus casos. 
Terêncio e Zé Camilo recriminam Zeca 
por continuar correndo atrás de Santi-
nha. Vadinho pede para Eleutério con-
tar a história de seu diabinho, mas ele re-
cusa. Zuleika encontra Zeca por acaso.

SEXTA - Zefa fala para Rosinha que não se 
arrepende de ter beijado Eleutério. A Ma-
dre Superiora afi rma para Zeca que Maria 
Rita só sai do convento por vontade pró-
pria. Tobi conta a verdade para Das Dores, 
que, apesar de não gostar de ter sido enga-
nada, fi ca penalizada com o rapaz.

SÁBADO - Geraldo faz uma homena-
gem a seu avô na rádio. Maria Rosa co-
menta sobre a difi culdade de Otávio e 
Ricardo manter a rádio e Geraldo, para 
impressioná-la, adianta o pagamento do 
seu programa. Zeca reage afl ito.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Bianca diz a Felipe que vai 
impedir o casamento de sua mãe com 
Nicholas e pede a ajuda de Vicente. O 
cartão de Simone é recusado e Dafne fi ca 
insegura com a administração de Edgar. 
Bianca pede para Cássio marcar o casa-
mento na igreja perto do bar.

TERÇA - Dafne fi ca furiosa. Laís nega co-
nhecer Nicholas, mas Gabriel não acredita. 
A confusão toma conta da igreja e todos 
brigam. Dafne desiste de casar. Gabriel en-
contra Judith presa no armário e a tira de 
lá. Dafne cobra explicações de Bianca. Ga-
briel vira motivo de chacota no bar.

QUARTA - Felipe diz a Bianca que irá se-
guir Nicholas para tentar achar Milena. 
Laís suspeita que alguém em sua casa 
ajudou a prejudicá-la. Ísis é pressionada e 
revela que entregou as fotos da irmã para 
Vanessa. Laís e Nicholas chegam à casa 
de Fabiano e confrontam Vanessa. 

QUINTA - Nicholas e Dafne decidem se 
casar sem festa. Felipe sugere que Milena 
denuncie o namorado, mas ela se recusa. 
Laís chega em casa e encontra Vicente à 
sua espera. Ele se desculpa pela confusão 
no dia do casamento de Dafne e tenta se 
aproximar da moça.

SEXTA - Nicholas diz que Dafne não pode 
desprezá-lo pela segunda vez e Gabriel apa-
rece para defendê-la. Milena observa tudo 
escondida. Dafne permite que Bianca e Fe-
lipe voltem a andar juntos. Simone confere 
os últimos detalhes da exposição. Socorro 
aparece para fazer companhia a Xico.

SÁBADO - Laís percebe que Dafne está 
desarrumada e lhe faz perguntas. Simone 
comemora a salvação da galeria. No dia se-
guinte, Dafne descobre que Edgar já depo-
sitou os cheques e estranha o valor do re-
cibo. Denis lê a repercussão da vernissage.

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Duda recebe Maya em sua casa 
e ambas tentam esconder a tensão do en-
contro. Maya encontra Tony com a babá na 
portaria do prédio de Duda e conclui que 
o fi lho seja de Raj.  Zeca e sua turma debo-
cham de Tarso ao vê-lo falando sozinho.

TERÇA - Maya repreende Bahuan e disfar-
ça quando Raj se aproxima. Lucas pergun-
ta a Duda se ela está arrependida de ter 
iniciado uma relação com ele. Tarso surta 
e acusa Murilo de querer afastá-lo das 
pessoas. Raul conta a Gopal que o banco 
mandará uma correspondência com o re-
gistro da operação de transferência.

QUARTA - Raj se irrita com a provocação de 
Bahuan e Maya intervém, apressando a saída 
deles da casa do intocável. Raj avisa a Maya 
que Komal enviará a correspondência do 
banco por fax. Cadore e Inês vão ao encontro 
de Raj. Começa o julgamento de Opash.

QUINTA - César apresenta Raj e Maya 
para Duda e Lucas, constrangendo os 
dois casais. Raj olha para Tony e Maya 
fi ca angustiada. Ciça diz ao médico que 
deseja congelar seu óvulo. Tarso procura 
Lucas e fi ca agressivo. Opash e sua família 
especulam sobre o que Laksmi sabe sobre 
Shankar que o fez desistir das acusações.

SEXTA - César e Ilana insistem para que 
Maya e Raj jantem com eles e o casal não 
consegue negar o convite. Bahuan comen-
ta com Pedro que pensa em se casar com 
Shivani. Indira comenta com Opash que a 
razão de Shankar ter retirado as acusações 
pode estar no passado com Laksmi.

SÁBADO - Bahuan lembra a Pedro que 
Shivani ainda não sabe que ele é um in-
tocável. Zeca aponta Suellen para César, 
como mulher que o denunciou à polícia. 
Malika conta a Suellen que ela e Ana vi-
ram Norminha beijando um homem.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Os agentes da Depecom 
levam Cris para a clínica. Ezequiel co-
memora a chegada de mais uma cobaia 
para as pesquisas da vacina antimutan-
tes. Estela recusa a companhia de Cris-
tina para ir ao consultório de Ezequiel. 
Cristina assume para Grilo que está des-
confi ada de Camargo.

TERÇA - Valente apresenta Juno e Lú-
cio para Nati. Órion afi rma ser o único 
mutante capaz de destruir Valente. Ele 
se livra das algemas e tenta matar Ferraz 
e Garcia. Ferraz é atingido por Órion e 
passa muito mal. Cris mata um vampiro 
que aparece no colégio para pedir ajuda. 

QUARTA - Ezequiel insiste para que Es-
tela não pare o tratamento. Ela promete 
continuar, mas avisa que se tiver algu-
ma alucinação irá mudar de médico. 
Ezequiel aplica uma injeção em Estela. 
Cléo conta a Carvalho que tem medo de 
não conseguir engravidar. Camargo diz 
estar falido depois do assalto da Liga do 
Mal e também do desfalque no cofre do 
colégio. Nestor nega ter roubado o pai. 
Silvia diz que Isabel acordou e pede para 
Camargo tirar a mãe da clínica. 

QUINTA - Leonor fi ca preocupada com 
o encontro de Órion, Valente, Juno e Lú-
cio. Valente impede Lúcio e Juno de irem 
lutar contra Órion. Os seguranças ten-
tam prender Órion, mas ele suga a ener-
gia deles. Os agentes da Depecom pen-
sam em um plano para prender Órion. 
Eles decidem ir ao encontro do mutante 
com Juno, Lúcio e Valente. Gabriela diz a 
Ferraz que ele já pode receber alta da clí-
nica. Gabriela fi ca nervosa ao saber que 
Órion veio do futuro para matar.

SEXTA  E SÁBADO - Até o fechamento 
desta edição, os capítulos de sexta e sá-
bado ainda não haviam sido editados.

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Beatriz e Xavier têm um 
encontro. Os dois fazem um pacto. Ge-
orge fi ca perturbado com a aparição de 
Maria dos Ventos. Pedrinho livra a mãe 
das garras de Fausto Maia. Caio está no 
encalço do assassino de Lara Penteado. 
Beatriz e Fausto se desentendem. 

TERÇA - Fausto e Lucas têm um acerto 
de contas defi nitivo. Ceição fi ca surpre-
sa ao ver Oculto e Victória conversan-
do.  Ao descobrir o segredo de Fausto, 
Xavier deixa vestígios. Renan salva Lu-
cas e Elias. Oculto e Ceição têm uma 
briga a respeito de histórias do passado. 

QUARTA - Beatriz e Xavier mudam os 
planos contra Fausto. Fria e calculista, 
Bia prepara uma cilada para o crápula. 
Lucas vai à delegacia entregar provas 
que incriminam Fausto Maia. Angustia-
da, Ceição diz a Otávio que vai falar a 
verdade para Lucas. George revela seu 
desanimo a Renato. 

QUINTA - Caio organiza tropa da polí-
cia para invadir a casa de Fausto Maia. 
Ao encontrar Maria dos Ventos, o “che-
fão” do tráfi co perde o controle. O cafa-
jeste não consegue alcançar seus obje-
tivos. Sofi a recebe uma intimação para 
comparecer à prefeitura.

SEXTA - Ceição conta o grande segredo a 
Lucas. Lucas fi ca revoltado diante de tan-
tas mentiras. O assassino de Lara Pente-
ado se entrega. Em conversa com Fausto 
Maia, Victória se livra de ressentimentos 
e culpas, pois a moça foi usada. 

SÁBADO - Lucas vai atrás de seu 
mentor. O rapaz procura Maria dos 
Ventos. A mulher mística diz que Lu-
cas tem um destino para cumprir. Ela 
aproveita para mostrar a Lucas o que 
está escondido em sua gruta.

OniodiGregolinCASCAVEL | PR
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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.

Teve uma época na minha 
vida em que busquei no rock 
o que fosse mais pesado, jus-
tamente aquele trecho árido, 
arenoso e perverso entre o rock 
and roll e a música extrema. É 
como sair do AC/CD e, antes de 
chegar ao Slayer, parar nos Load’s 
do Metallica. É terrível. Foi nessa 
fase obscura que me deparei como o 
Rammstein e então eu adorei.

Guitarras com afi nações mais bai-
xas, dissonantes e estridentes, e o baixo 
arrastando os riff s por longos e longos 
minutos. A bateria lembrava um operário 
martelando ferro na forja e o vocal entre o 
gutural e o gótico era o ponto estranho, mas 
perfeito para aquilo que acabara de conhecer: o metal 
industrial. Hoje, retiraria a palavra ‘perfeito’.

É fato que a banda alemã ainda continua a servir bem os que estão no 
caminho das pedras ou simplesmente querem ouvir um som pesado e um 
tanto diferente, mas não há nada de inovador aqui. O grande mérito deles 
é ter conseguido fi rmar uma identidade dentro desse cenário musical tão 
carregado de cópias, e ultrapassar a barreira do sucesso para chegar ao pa-
tamar de referência no estilo, o que o Rammstein é de sobra.

Neste Rosenrot, me deparei com a banda um pouco diferente do que conhe-
cia. Apesar de as músicas continuarem tão pesadas quanto no material anti-
go, estão mais lentas, um pouco mais sombrias e um tanto mais trabalhadas. 
Apenas, talvez, não tão arrastadas e detalhadas quanto em Reise Reise, de 2004, 
apesar de que em Rosenrot os teclados soam mais participativos nas melodias. 

Entre as faixas típicas do grupo e destacáveis do álbum estão Benzin, Rosenrot 
e Hilf Mir, além das mais pulsantes Mann Gegen Mann e Zerstören. Há duas mú-
sicas imperdíveis: Stirb Nicht Vor Mir (Doń t Die Before I Do) e Te Quiero Puta!. A 
primeira é uma balada salva pela deliciosa voz de Sharleen Eugene Spitere, líder da 

banda escocesa Texas – referência ao fi lme Paris, Texas, de Win Wen-
ders –; e a segunda é algo... inesperado. Uma canção em 

espanhol em ritmo mexicano!? Não sei, mas é 
comédia e adorei os trompetes.

Já me era familiar esse som 
metálico fabril. Uma música mui-
to ouvida nesta redação é uma 

versão espanhola cantada por 
esta banda alemã. Coisa de louco, 
só não me espanta mais porque já 
ouvi o grupo britânico Portishead 
abrir um álbum com uma decla-

mação em português. A música de 
que falo é a nona faixa desse álbum: 
Te quiero puta! Mesmo que carrega-
da de expressões eróticas e com a voz 

forçadamente afi nada para se asseme-
lhar à voz feminina é a minha predileta. 

Gosto dela; creio que pela incumbência 
quase cotidiana de ouvi-la há alguns meses. 

Sinceramente, das onze faixas sagradas – já que 
todos os discos da banda têm apenas 11 faixas –, 

apenas esta em espanhol é a que me chama a atenção.   

O restante do álbum para mim apenas parece um amontoado 
de guturais que se misturam a um som metálico, psicodélico e eletrônico. Não 
consigo distinguir nada da letra, sendo que é cantada em alemão. Não quero sair 

na rua e ser apedrejado por um grupo de metaleiros, mas também não sou obriga-
do a gostar e a falar bem. Se fosse descrever uma cena em que vários devotos desse 
estilo musical (pois para mim não é apenas um gênero é um estilo de vida) seria uma 
confusão na qual todos jogariam os longos cabelos para o ar e gritariam com os de-
dos indicadores e mínimos erguidos na mão. Com todo o respeito, mas imagino isso.

Quanto à língua da banda, acho digna. Não há necessidade de entender o que 
dizem. Mesmo que fosse em português, a leitura da letra seria imprescindível para 
um melhor entendimento. O alemão carrega ainda mais a agudez das músicas 
de Rammstein. Podem até falar mal de mim, me odiar, me rogar maldições, mas 
não mudo de opinião e não sou obrigado. O que gostei nesse álbum foram os 
primeiros segundos de todas as músicas. Com uma boa sacada eletrônica, não 
fosse a voz do vocalista a iniciar a canção seria ótimo continuar viajando na-
quele ritmo psicodélico. A única que foge a essa regra é a quinta faixa, Wo Bist 
Du, que chega aos ouvidos com um doce som de fl auta interrompido pelo 
estridente som da guitarra e bateria. Não é meu tipo de música, mas 
Rammstein parece fazer bem o que pretende.

Tá, deixa
rolar

Praticamentemúsica
Passou Cumpre tabela

Na medida Tolerável

ROSEN
ROT

RAMMSTEIN

2005 • R
epublic • 11 faixas

Metal industri
al • R

$ 79,99 (sa
raiva.com.br)

Indicado por:

Jeferson Richetti

CMYK

6

07 jun2009

H róscopo Cin ma
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CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

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

Momento excepcional para a vida 
amorosa e conjugal. Fator de benefício 
real. Controle suas despesas domésti-
cas, não gaste mais do que ganhe.

Período feliz com muitas novidades e 
atrações, principalmente nos assuntos 
sentimentais e pessoais. Não descuide 
da saúde e não se precipite em nada.

Período bonito que vai lhe trazer es-
perança e muita alegria. Não desani-
me no primeiro obstáculo. Aprecie a 
natureza e não pense nos problemas 
tudo vai se resolver.

Seja feliz, não se mostre demasiada-
mente orgulhoso e dê mais atenção 
as pessoas queridas. Não deixe a fa-
mília de lado.

Se hoje o dia não for muito bom para 
você com certeza amanhã será melhor. 
Organize sua vida. Planeje seus afaze-
res e conte com a ajuda dos amigos.

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

Difi culdades todos têm, por isso não 
desanime no primeiro obstáculo. Peça 
ajuda a Deus e tudo sairá a contento. 
Tenha fé e seja mais solidário.

Você agora terá maiores chances de lu-
crar inesperadamente com o trabalho 
honesto. Felicidade amorosa, conjugal 
e familiar. Sua vida sexual vai melhorar.

Felicidade amorosa, sentimental e bas-
tante sucesso em diversões e nas festi-
vidades onde comparecer, estão pre-
vistos para você. Bom relacionamento 
com os familiares e amigos. 

O período está ensolarado para você, 
conduto fale pouco e escute mais nes-
te momento. Ótimo para descansar e 
reunir os amigos. Seja muito feliz!

Alguma prudência será bastante acon-
selhável. Infl uências benéfi cas. Saúde, 
dinheiro e amor sob bons fl uxos astrais.

Paz íntima. O convívio com novos ami-
gos deverá fazer você mudar alguns de 
seus hábitos para melhor. Tudo de bom 
para os próximos dias.

Cascavel
O Exterminador do Futuro
A Salvação

Cine West Side – SALA 2 -Legenda-
do - Sexta/ Sábado/ Segunda/ Terça 
e Quarta 14h00 – 16h20 – 19h15 – 
21h25. No domingo 14h20 – 16h45 
– 19h00 – 21h15. 

Arcoplex JL – SALA 1 - Diariamente 
14h00 – 16h20 – 18h40 – 21h00.

Anjos & Demônios

Cine West Side – SALA 1- Legenda-
do - Sexta/ Sábado/ Segunda/ Terça e 
Quarta  19h00 – 21h30 h. No domingo 
às 16h15 e 21h00.

Arcoplex JL – SALA 2 - Diariamente 
13h20 – 16h00 – 18h40 – 21h20

A Festa do Garfi eld

Cine West Side – SALA 1-  Dubla-
do - Sexta/ Sábado/ Segunda/ Terça 
e Quarta  14h10 – 15h50 – 17h30. No 
domingo às 14h30 e 19h15. 

Arcoplex JL – SALA 4 - Sáb. Dom. Qua. 
13h50 – 15h30.

Uma Noite no Museu 2

Arcoplex JL – SALA 3 - Sáb. Dom. Qua. 
15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00 e Sex. 
Seg. Ter. Qui  17h00 – 19h00 – 21h00.

Velozes e Furiosos 4

Arcoplex JL – SALA 3 - Diariamente 
17h10 – 19h20 – 21h30.

Foz do Iguaçu
Dia dos Namorados Macabro

Cine Boulevard - SALA 2 - 18 anos- 
Legendado- Diariamente: 22:30h

O Menino da Porteira

Cine Boulevard - SALA 2 - Diariamente: 
18:15h e 20:15h

Velozes e Furiosos 4

Cine Boulevard – SALA 3- Legendado- 
Diariamente: 17:30h, 20:00h e 22:15h

Pagando Bem Que Mal Tem

Cine Boulevard – SALA 4 - Legen-
dado- Diariamente: 19:45h e 22:00h

Berry e a Banda das Minhocas

Cine Boulevard – SALA 4 - Dublado - 
Diariamente: 18:00h

Toledo
O Exterminador do Futuro
A Salvação

Cine Panambi - SALA 1: Diariamente: 
15h30, 19h00 e 21h20.

 

Monstros vs Alienígenas

Cine Panambi - SALA 2 - Diariamente: 
16h00.

Divã

Cine Panambi - SALA 2 - Diariamente: 
19h20 

Anjos e Demônios

Cine Panambi – SALA 2 - Diariamente: 
21h00.

Jornalismo
Cultural (final)
Por Silvio Demétrio

Para Julie Stephens o bordão de 
Abbi Hoff man, “a confusão é mais 
poderosa do que a espada”, serve de 
síntese do espírito contracultural que 
marcou a década de 1960. “Isto por-
que o chiste espirituoso do ativista 
político é expressão do que a autora 
defi ne como política antidisciplinar: 
‘Isso pressupõe um exame do que 
eu chamo de ‘política antidisciplinar’, 
uma linguagem de protesto a qual re-
jeita hierarquia e liderança, estratégia e 
planejamento, organização burocrática 
e partidos políticos e que foi diferencia-
da da Nova Esquerda pela sua maneira 
de ridicularizar o engajamento político, 
sacrifício, coerência e seriedade. O con-
ceito de política antidisciplinar rejeita 
muitas das distinções problemáticas 
que dão forma aos paradigmas usuais 
sobre os anos 60, mais notadamente o 
limite entre o ativista e o hippie” (STE-
PHENS, Julie. Anti-Disciplinary Protest, p. 
4 – tradução livre). 

A política antidisciplinar tomada como 
parâmetro para se pensar uma prática 
do jornalismo especializado em cultura 
pode então ser entendida como uma lin-
guagem rizomática, não hierarquizante, 

característica não só das manifes-
tações públicas de grupos como os 
diggers de San Francisco, os quais 
se autoproclamavam um grupo no 
qual todos eram líderes (Jerry Rubin, 

outro ativista famoso da 
época di-

zia “Todo 
yippie é um lí-

der sem seguidores”).
Todos os manifestos divul-

gados pelos diggers eram assinados 
sob o pseudônimo de George Medevsky – 

identidade imaginária coletiva do grupo –. Num 
espectro mais amplo, a política antidisciplinar pode ser 

entendida como uma militância do non sense, como forma 
de desestabilização dos sentidos que se reproduzem por 
meio dos mecanismos ideológicos da linguagem. 

Em termos deleuzianos, isso se traduz como um investi-
mento na ruptura com as palavras de ordem. Linhas de fuga 
contra a redundância. Já a perspectiva explicitamente de-
leuziana de Mattesich em sua análise da obra de Thomas 
Pynchon parte da construção do conceito de desejo contra-
cultural. Desejo de escapar às sobredeterminações do Esta-
do, da guerra, do sexismo, do capital, enfi m, fugir no sentido 
de traçar uma linha de fuga. Desejo contracultural e política 
antidisciplinar. Desejo e política. Política desejante. Deleuze 
e Guattari. Por um jornalismo contracultural que descons-
trua o jornalismo como mero promotor de produtos cultu-
rais. Por um tipo de jornalismo que seja pensado e produzi-
do ele também enquanto fenômeno da cultura e, portanto, 
segundo a potência de criação própria dessa esfera da so-
ciedade. Não uma prática que se contenta como momento 
passivo de um circuito de reprodução ideológica do mer-
cado cultural, mas um agenciamento sempre coletivo de 
enunciação porque voltada para a afi rmação das multi-
plicidades. Por um jornalismo cultural que não se deixe 
alienar pelo canto fácil das sereias que o querem náu-
frago cativo do texto enquanto formulário. Tal prática 
só é possível mediante a desautomatização do tex-
to e subversão das rotinas de produção. A editoria 
de cultura como uma “nova peste” encravada no 
meio das redações assim como na expressão de 
Freud sobre a chegada da psicanálise à América, 
quando de sua visita a Nova York. Jornalismo cul-
tural como contracultura do jornalismo. 

*Texto que participou do Itaú Rumos – Jornalismo Cultural de 
2007 e que o Gazeta ALT publicou numa série de 7 artigos sema-
nais. Silvio Demétrio é doutor em Epistemologia e Ciências da Co-

municação pela ECA-USP.

Ex-Colegas
Em janeiro de 2007, Cascavel deixou cor-

rer por entre os dedos a chance de sediar a grava-
ção de um fi lme de importância nacional. As primeiras cenas 

de Colegas, de Marcelo Galvão, orçado em R$ 3 milhões – produção de 
médio porte para os padrões do País – seriam rodadas no município, 
entretanto, não houve apoio da classe empresarial e nem da prefeitu-
ra, que apenas conseguiria divulgar o fi lme pelo site ofi cial da cidade. 

Marcelo Galvão associou a falta de interesse, principalmente da 
classe empresarial, ao desconhecimento dos benefícios que as leis 
de incentivo ao audiovisual propiciam aos investidores. Não res-
tou outra opção senão começar o fi lme em outro lugar: no Pólo 
Cinematográfi co de Paulínia (SP), onde o roteiro foi premiado.

Colegas conta a história de três personagens com Síndrome 
de Down que, em busca de seus sonhos, fogem para algum 
lugar. No caminho, comentem assaltos em busca de ursi-
nhos de pelúcia, doces e revistas de mulheres peladas. A 
viagem começaria em Cascavel, devido a um privilégio 
logístico, e terminaria em Torres (RS).

Quem quiser acompanhar a produção do fi lme, ago-
ra paulista, é só acessar o endereço colegasofi lme.
com.br. Já para ler a única matéria publicada sobre 
o assunto em Cascavel, basta entrar no blogue do 
Núcleo Gazeta ALT de Cinema.

Seleção ALT
Coisas que perdemos pelo caminho (2007),

 de Susanne Bier – 

O dedicado marido de Audrey (Halle Berry) é assassinado 
e ela fi ca sozinha com os dois fi lhos. Sem conseguir continuar 
com a vida, chama Jerry (Benício Del Toro), um viciado em 
heroína e melhor amigo do falecido, para dentro de casa. A 
convivência carregada de lembranças transformará todos.  

Primeiro fi lme hollywoodiano da dinamarquesa Su-
sanne Bier, ‘emancipada’ do Dogma95. O resultado 
é um melodrama que luta contra o próprio gêne-
ro. Bier pincela a narrativa com uma estética de 
big closes, de forma a deslocar o sentimentalis-

mo para um lugar além dos cli-
chês, e funciona. O roteiro de 

Loeb, apesar de previsível, 
merece respeito; e as atu-
ações não estão ruins. As 

obras-primas da dire-
tora, porém, estão do 
outro lado do ocea-

no: Corações livres 
(2002), Brothers 
(2004) e Depois 
do Casamento 
(2006).

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Cortejo
carnava-
lesco de
Salvador

Simply (?),
grupo

musical
britânico

Aparelho
de segu-
rança em

aeroportos

Robert De
(?), ator

(Cin.)
Estimado

Medo
descon-
trolado

O mais cé-
lebre dos
impres-
sionistas

Ácido que
sintetiza
proteínas

(sigla)

Seu tra-
jeto pelo
mundo
foi mar-
cado por
protestos
pró-Tibete
em 2008

Setor têx-                  
til revolucionado nos
anos 60 com a popu-
larização da minissaia

A mim Maior cen-
tro auto-

mobilístico
dos EUA

Adoçante
de origem
silvestre

Série
dramática

de TV
dos EUA

Nosso,
em

inglês

Ave (?),
mítico
animal
árabe

Início de
jornadas

Raiz de
64 (Mat.)

As árvores,
no bonsai

Arruaça
(pop.)

Robusto;
vigoroso

A meda-
lha espor-
tiva mais
cobiçada

Parte
central de
grão de
amido

Barriga
da perna
Torcedor
ardoroso

Mau
cheiro;
bodum
(bras.)

500, em
romanos
Papai, em

inglês

Erva
daninha

de trigais
Leigo

Rondônia
(sigla)

Sonho afli-
tivo com
sensação
opressiva

Leito
conjugal
Bebida

naturalista

Corta com
os dentes
Rutênio

(símbolo)
Mauro

(?), dra-
maturgo e
cronista

Primeiro
palco de

Mazzaropi

Tribunal de Contas da
União (sigla)

Jerry (?) Lewis,
pianista dos EUA

Verbo de
ligação
(Gram.)

(?)-tse, o
criador do
Taoísmo

Abandona
o recinto

Desacom-
panhado

Anfíbio
anuro co-
mestível
(bras.)

(?) Áurea:
aboliu a

escravidão
Esse

Órgão de
atividades
sociais co-
munitárias

Auxílio
prestado a
políticos
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Vende-se postura
Aqueles corpos que pairam dentro delas 

nada mais levam do que as matizes que elas 
transcendem. Penduradas em um varal, po-
dem ser apenas tecidos, coloridos ou não, a 
balançar no mesmo ritmo que o vento.  Caso 
se desprendam da humilde corda que as su-
porta, voam ou caem. E antes mesmo de 
estarem ali penduradas já faziam turbilhão 
na máquina que as lavava. Correnteza. Ma-
rola. No ar, são bandeiras. Aquelas que tra-
zem traços mais simples passam desperce-
bidas pelo vento. Aquelas que de tamanho 
já dizem aqui estou, melhoram ainda mais a 
presença quando trazem estampa ou cor. E 
de cor variam pouco, pois a combinação de 
tons pode até fi ndar, mas de estampas não 
se limitam a nada, com elas não há determi-
nante que possa dar um limiar. E se provo-

cam sentidos, e se criam situações, assim vai 
de cada vestido, pois elas sozinhas não são.

Há quem pense ainda que roupa é coisa simples 
e enfim. Mas se engana pensar, roupa não serve 

apenas para cobrir a nudez. E nem sempre os cabides 
à venda mostram o que se procura de fato. É necessá-

rio rodar ruas para encontrar o que lhe cabe ao tato. Se 
vestiu bem, já é um ponto positivo; o próximo passo é 

aquele olhar que diz certamente se será altivo. Quando 
nada pode trazer essa congruência, não há saída, deve-se 

apenas buscar algo que lhe caiba a decência. 

Roupa não é só vestimenta, é estilo, caráter. Vendem-se ca-
misetas, calças, blusas; vende-se postura. Não digo que quem 

veste minissaia transfere seu caráter, mas cada qual tem tipo 
para o que usa. Nos recônditos caminhos deste Oeste intrans-

ferível, há quem pense desse modo. Roupa não é apenas vesti-
menta. Em busca destes notáveis, o designer Rafael Spoladore 

saltou à lembrança. Pensando roupa como uma manifestação 
das ideias de quem as usa, o designer produz em parceria com 

outros colegas camisetas tão insignes quanto a iniciati-
va. “Uma camiseta não é apenas uma peça de roupa, é 

uma postura. E qual é a postura de alguém vestindo 
a Evil Mouth num almoço de família? Na igreja?”. As 

camisetas levam consigo uma marca que só pode 
ser vestida se houver afi nidade. Afi nidades que 

transmitem o que realmente se pensa. Spo-
ladore não vende apenas uma camiseta, 

vende uma identidade. Subimos ao oitavo 
andar do prédio em que reside. Da sala 
ao pequeno escritório/quarto, conhece-

mos um pouco da história da Crânio. 
Não é um ateliê de costura. 

Na virtualidade
do ensejo
Ele sempre fez camiseta. Isto é, desde 

antes dos cinco anos de existência da Crâ-
nio, ele já fazia camiseta e tudo que isso 
possa signifi car. Desde dezembro do ano 
passado, entretanto, é que o negócio fi cou 
sério, que ele abriu empresa e que resol-
veu fazer isso para viver, sustentar 
vícios e virtudes, como todo santo 
brasileiro. A ideia original não 
era fazer camiseta por ser algo 
de vestir, mas viver de desenho, 
porque, segundo ele, desenhista 
passa fome. Viver dos desenhos 
impressos nas camisetas que vi-
ram suporte, moeda de troca e 
meio de subsistência.

Com Spoladore, estão o 
multimídia Sassá, ilustrador, 
cartunista e integrante da 
banda Trilöbit; os designers grá-
fi cos Gregório Romero, Diogo 
e Nando, do Estúdio Deveras; 
e Bernardo Faria, do Studio 
Bernardo Faria. Essa equipe, 
que por vezes conta com al-
guns adendos (na verdade, 
12 pessoas, entre colabora-
dores e investidores, estão 
no grupo), é a responsável 
tanto pela feitura das ilus-
trações quanto pela escolha 
de quais estamparão as ca-
misetas da marca. Um em 

cada ponto – dentre os lugares, Cascavel, Londrina, São 
Paulo... – é responsável por um pedaço da marca, que se 
faz presença corpórea na virtualidade da rede.

“Há várias marcas vendendo camiseta na Internet. 
Tem a Camiseteria (camiseteria.com), que tem 
uma linha mais leve, um público de adolescen-
te até uns 24 anos, mais ou menos, e havia o 
espaço para uma linha assim, com um pú-
blico-alvo com mais de 25, e nós pegamos 
esse nicho... mas nada como a T-shirt Hell 
(tshirthell.com)”. A “linha assim” a qual 
se refere Spoladore envolve caveiras 
– o nome da marca não é à toa – e 
uma boa pitada de sarcasmo; nada 
tão leve como as ilustrações 
socialmente responsáveis da 
Camiseteria nem tão pesado 
quanto a amoralidade des-
carada da T-shirt Hell.

Apesar de a rede ser a 
sede da Crânio e de boa 

parte dela estar espalha-
da pelo apartamento de 

Spoladore, tudo é terceiriza-
do: na Mega Hammer, é feita a 

serigrafia; a malha das peças vem 
de Santa Catarina; os comprado-

res estão em várias cidades do Para-
ná, nos estados do Mato Grosso, São 

Paulo, Santa Catariana; os ilustradores 
podem ser de qualquer canto do globo. 

Até mesmo midiaticamente, a Crânio é dis-
seminada. O ALT, inclusive, não é a primei-

ra publicação a mencionar a marca assentada 
em Cascavel. A edição 291, ano 28, número 6, de 

junho de 2009, da revista nacional VIP, trouxe na 
seção “As melhores camisetas do mundo” a foto da 

peça chamada Evil Mouth (em tradução 
livre, “boca maldita”), enviada pelo publi-

citário de Toledo Rodrigo Gonzatto.

A menção na revista de circulação nacio-
nal rendeu três vendas diretas para estados 

diferentes, mas, talvez, possa mesmo é ani-
mar os lojistas cascavelenses. “Pra vender 

aqui em Cascavel, tem que ser marca de São 
Paulo. A primeira coisa que eles perguntam 

aqui é ‘de que marca é?’; quando escutam o 
nome, dizem que nunca ouviram falar. Não 

importa se o produto é de qualidade, eles 
querem um nome”. Por essa razão, Spola-

dore visa o mercado fora daqui (há conta-
tos com a Galeria do Rock, em São Paulo, 

há vendas em uma loja de Florianópolis e 
um investidor da Inglaterra com interesse 
na exportação para a Europa) e as vendas, 

via web, visam o consumidor fi nal. Não por 
birra, mas algumas experiências já foram 

frustradas. “Teve gente que deixou duas se-
manas as camisetas pra vender e pediu pra eu 

ir buscar que não tinha vendido nada. Outro fato 
curioso é que tive dois fornecedores, uma facção e 
uma estamparia, que não quiseram mais trabalhar 

para a Crânio, pois os desenhos seriam muito ‘demoní-
acos’. Os dois eram da mesma igreja”.

Para divulgar os produtos únicos – os desenhos são fei-
tos especialmente para as camisetas –, a Crânio aposta no 
boca a boca (que é mais virtual do que ao vivo, como o 
restante da produção). O movimento sutil na rede, com 
investidas no microblogue Twitter e no site provisório da 
marca (craniocamisetas.com), que em 30 dias estará fi na-
lizado em um modelo mais completo, são as únicas ferra-
mentas do momento. “Para trabalhar com o Twitter, você 
tem que gastar tempo com ele. A gente tá pensando em 
fazer alguma ação, só que ainda não achamos uma razão, 
é tudo muito vago”. O e-commerce é o foco do momento, 
mas o cronograma de ações ainda prevê a loja da fábrica, é 
claro. “Assim que eu puder alugar uma salinha, eu vou mon-
tar meu escritório, trazer alguém pra cuidar do marketing 
e dessa parte do comércio virtual”.

Enquanto isso não acontece, a dedicação é total. 
“Eu me dedico a isso o tempo todo, é integral mes-
mo. Às vezes eu acordo de madrugada com uma 
ideia e vou desenhar, escrever, pesquisar...”. Al-
gumas das ilustrações são de Spoladore, al-
gumas são encomendadas (como a da Amy 
Winehouse, de Sassá, que ilustra a capa do 
ALT e logo estará à venda), outras vêm 
pela vontade do ilustrador, que também 
escolhe a cor da camiseta. No momen-
to, faltam aquelas de que os roqueiros 
de plantão mais gostam, as pretas. “Eu 
tentei fugir um pouco do preto, usar 
mais as cores. Aí, fugi tanto que acabei 
me esquecendo dele. Mas vamos fazer 
uma linha monocromática, que deve 
sair logo”. Outros testes também estão 
sendo feitos, com o uso de pó fosfores-
cente, por exemplo; a serigrafi a oferece 
possibilidades. “O lance da serigrafi a é ba-
cana porque a qualidade é maior do que a 
da estampa; dura muito mais, não racha...”. 
Aos ilustradores que fi caram interessados 
em ter o desenho estampando o peito de 

alguém de atitude, a Crânio aceita fazer a ava-
liação; afi nal, o negócio é dar visibilidade a de-

senhistas e à arte a que se propõem.

“Sabe de uma coisa, o porquê da Crânio? É porque 
a gente gosta de desenhar caveira mesmo. É um tra-

balho em que a gente se diverte. Isso vem 
muito do rock também. A galera 

que compra Crânio cresceu 
ouvindo rock dos anos 80, 
é advogado, arquiteto, que 
usa terno a semana inteira 
e, no fi m de semana, num 
churrasco com os amigos, 
gosta de usar uma camiseta 
bacana, passar uma mensa-
gem. Até agora só coloquei 
dinheiro, mas é muito bom 
trabalhar com desenho, e 
ver que uma empresa pode 
funcionar com um em cada 
lugar...  Ainda não tenho 
retorno, mas vou ter, eu 
acredito, a gente tem que 
acreditar. Tá bravo, mas tá 
muito legal. O que a gente 
quer é transformar cami-
seta em arte”.

CMYK
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