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Literário vai morrer! 

Eu juro!

Sem iluminuras
De Paulo Leminski guardo os versos. Não aqueles que transcendem lirismo de 

paixão e nem mesmo aqueles que ultrapassam o limiar da sobriedade da vida. Do 
poeta paranaense, fi co com poucas palavras. Apenas o sufi ciente para acalentar 
em versos os resquícios de um coração sedento que na literatura faz-se ouvir. De 
Leminski guardo memória das escolhas acertadas, dos verbetes que se encaixam 
como duas engrenagens movimentando a máquina imensa da poesia. É desta 

terra e não condeno quem não o conheça, condeno os que o escondem.

Grande parte dos estados brasileiros podem se vangloriar por seus poetas 
natos. Quando residi no Rio Grande do Sul, a Mário Quintana eram rendi-

dos louvores e não havia quem nunca tivesse se deparado com seus quin-
tanares. Um pouco mais acima dessa coordenada geográfi ca, aqui não 
vejo a mesma emoção, nem mesmo ouço falar de Leminski, salvo algu-
mas exceções que não me permitem generalizar. Mas são poucas.

Nesta semana, tive a surpresa agradável de encontrar no Sebo do 
Paulinho (Travessa Jarlindo João Grando, 32) uma obra de Le-

minski: Ensaios e Anseios Crípticos (Pólo Editorial do Pa-
raná, 97 p., R$ 4). É raro um fato como este, com as 

obras do poeta, jornalista, escritor e pensador 
paranaense não é fácil tropeçar. A culpa? A 
falta de reedições. Para se ter acesso a Cata-
tau, Polonaises, Caprichos e Relaxos e La Vie 
en Close – só para citar alguns exemplos –, só 
tendo a sorte tremenda de esbarrar com algum 
em alguma biblioteca ou em algum sebo. Como 
disse Paulinho, o livreiro: “Uma raridade, quase 

impossível de ser encontrado”. Tanto as obras 
publicadas em vida quanto as póstumas pas-

saram pelas mãos de muitas editoras, o que 
difi culta a publicação da obra completa. 
Outro fator que provavelmente interfere é a 
falta de vontade de quem detém os direitos 
autorais de publicar novamente estas obras.

Da obra que está à venda no Sebo do Pauli-
nho também é possível encontrar um exem-
plar na biblioteca da Faculdade Assis Gurga-
cz; na biblioteca da Universidade Paranaense, 
outro título: Metamorfose: uma viagem pelo 
imaginário grego. A academia deveria ser lu-
gar comum para que a vastidão de ideias de 
Leminski não fi casse em desuso; pelo visto, 
apenas uma obra não revela interesse algum. 
O bandido que sabia latim não pode continuar 
desconhecido, louvável a atitude de Londrina 
ao homenageá-lo e discutir a obra dele no Lon-
drix, festival literário daquela cidade.

 O que fazer com
o jornalismo
    narrativo?

O jazz e a música
           instrumental
        brasileira

É um caso antigo e rola muita promiscuidade entre um 
acorde e o outro. O jazz e a música instrumental brasileira 

se conversam, se enamoram, e tocam juntos nas noi-
tes de 14 a 17 de outubro, com o Circuito que leva o 

nome das duas paixões.

A programação começa na quarta-feira, dia 14, 
com recital e workshow do violinista e guitar-

rista Leandro Fortes, que vem da capital ca-
tarinense, Florianópolis. O encontro será na 

escola de música Som e Ritmo, às 18 horas. 
Quem não puder conferir, tem show dele 

às 21 horas no LaBodeguita Café.

Na quinta, tem prática de MPB, jazz 
e improvisação com os paranaenses 
Marcos Otávio e Dutonini, também 

na escola Som e Ritmo, às 18 horas. E 
às 21 horas todos rumam novamente 

para o  LaBodeguita para o show de Mar-
cos Otávio e convidados.

Na sexta-feira, a música começa mais cedo, 
na hora do almoço, com jam session na praça 

de alimentação do Cascavel JL Shopping, pelo 
Sesc Instrumental. Depois tem o simpósio Todas 

as Cordas – Harmonia e Teoria para todos os instru-
mentos, com Glauco Solter e Leandro Fortes na Cia. 

da Música às 18h30. O show da noite é do Glauco Sol-
ter Trio, também no LaBodeguita, às 21 horas. 

O encerramento do Circuito de Música Instrumental 
Brasileira e Jazz é no sábado, dia 17. O ponto de encon-

tro é o restaurante Picasso, no Shopping Central Park, a 
partir das 22 horas. A noite será comandada pelo projeto 

Sinfonética Flutuante. Não perca!

O jornalista Da-
niel Piza, na Sema-
na da Comunicação 
FAG e Feira do Livro Sesc Paraná, ao ser questionado so-
bre a posição do Jornalismo Literário frente ao desafi o de 
conquistar novos e velhos leitores para o jornal impresso 
ofereceu o seguinte parecer:

“Pois é, essa é uma das ironias, dos paradoxos da his-
tória. Por que se você olhar é o jornalismo diário que 
está caindo. Os grandes jornais diários, não só no Brasil 
– até como citei, a Folha e o Estadão vendiam 700, 800 
mil exemplares, hoje vendem a metade, em 15 anos –, 
mas no mundo inteiro. Se você pegar o Th e New York 
Times no último decênio, o Wall Street Journal, o Th e 
Guardian, o Le Monde, o La Republica... todos vêm 
em uma curva em queda por esse motivo óbvio, a 
concorrência de fontes de informação.

O sujeito acorda ouvindo a notícia no rádio, 
depois vai correr com o iPod no ouvido também 
sintonizado com a rádio, daí ele chega ao traba-
lho e tem o computador, hoje praticamente todo 
mundo tem um computador em frente de si, do 
biólogo, ao arquiteto... e acaba vendo as notícias 
na Internet. No meu blogue é muito nítido isso, a 
partir das 10 h da manhã até às cinco da tarde, de-
pois vai diminuindo. Então o pico do blogue fi ca 
em meio disso, no chamado horário comercial. E 
se o cara vai ao consultório do médico dele tem 
na antessala uma televisão de plasma sintoniza-
da na Globo News ou na Band News, aí chega em 
casa e vai ver o Jornal Nacional ou da Globo, enfi m, ele é 
tão bombardeado de informações que no dia seguinte ele vê 
aquele jornal ao pé da porta e pensa: ‘Já estou sabendo de tudo 
isso’, na verdade ele não está, isso é uma ilusão, mas essa é outra dis-
cussão, mas a sensação é um pouco essa.

O que está acontecendo? O jornalismo diário está caindo, 
mas as revistas semanais estão subindo. No caso da Veja, por 
exemplo, está estabilizado. A Veja continua vendendo acima de 
um milhão de exemplares, está sofrendo com a crise como todo 

mundo, mas são números respeitabilíssimos. E aí entra o ponto principal 
nosso aqui hoje. Se você pegar a revista The Economist, que é uma revista 

semanal também, que é muito mais de análise, de costura dos fatos, do que 
uma revista noticiosa, ela é uma revista que hoje vende um milhão e tre-

zentos mil exemplares, ela nunca vendeu tanto na vida dela, exatamente 
o que eu falei da New Yorker, também vende um milhão e quatrocentos mil 
exemplares. Também nunca vendeu tanto.

Por quê? Porque aí é o avesso da história. Se as pessoas estão tendo muita in-
formação hoje de forma caótica, veloz, pulverizada, esses veículos semanais que 
tem um olhar muito próprio, analítico, perceptivo, diferenciado, acabam atraindo 
as pessoas, porque o cara que tem aquela informação caótica durante a semana vai 
ter aquela amarração no final da semana ao ler uma desses jornais, dessas revistas. 
Então não é o jornalismo impresso que está caindo, é o jornalismo diário que está 
perdendo espaço, e não seria diferente... a televisão está perdendo espaço para a 
Internet, as grandes tevês abertas estão perdendo espaço com a TV a cabo... mas o 
jornal não morreu com a chegada do rádio, e o rádio e cinema não morreram com 
a chegada da televisão.. ninguém morreu, está todo mundo aí...

Então o que eu vejo como vocação do jornalismo diário é o óbvio, né, mas como 
diz Nelson Rodrigues, ‘o óbvio é o que o profeta vê, mas ninguém percebe’, o 
óbvio é que é o texto, é a capacidade de você plasmar uma história, de você 
amarrar, de você esmiuçar uma história. É por isso que eu digo que o jornal não 
está velho em relação a ontem, em geral ele está muito além, traz muito mais 
detalhamento... As notícias da televisão mal duram um minuto, e elas vêm 
todas muito empasteladas, na rádio também, eu faço rádio todas as manhãs, 
sei bem disso, então você vem e fala um minuto, a declaração que o Lula 
deu lá em Copenhagen, no minuto seguinte, o trânsito na marginal do 
Tietê, no minuto seguinte é um colunista falando sobre a fi losofi a do bem 
viver... as coisas são muito horizontais, muito achatadas e elas duram 
muito pouco, nada é muito aprofundado e nada é muito hierarquizado.

O que o jornal e principalmente a revista semanal podem fazer? 
Justamente isso, esmiuçar, analisar, hierarquizar esse bando de in-

formações que a gente recebe hoje em dia, e aí o papel do texto 
é sempre fundamental, porque é o texto que vai organizar, 

que vai permitir uma forma de esmiuçamento e de des-
dobramento... aquela coisa que falei do Euclides da Cunha, não 

é só ver a superfície dos fatos, é ver o que está em jogo por trás 
de tudo aquilo, porque aí o texto sempre tem uma vantagem”.

Haicai em html
O dramaturgo e mestre em Estudos Literários Maurício Arruda de Mendonça, um 

dos próximos entrevistados a figurar nas páginas do ALT com o propósito de falar so-
bre o poeta multimídia Paulo Leminski, deu uma daquelas declarações inusitadas que 
fazem todo sentido, mas que, infelizmente, não é de comprovação possível: “Leminski 
faz muita falta hoje, e creio que, se vivo, teria um dos blogues mais acessados de nosso 
País. Ele era talhado pra esse tipo de mídia”.

Uma infeliz contradição é saber que hoje, 20 anos depois da morte de Leminski, 
a Internet ainda seja um espaço vago da agilidade e da voracidade sem limites da 
linguagem leminskiana. É certo que, se você lê este jornal pelas terras do Oeste pa-
ranaense, a rede é quase a única opção de ter acesso à obra do poeta paranaense, 
mas é de se admirar que ainda ninguém tenha trabalhado para dedicar um espaço 
exclusivo para explorar as diversas facetas desse bem contracultural brasileiro.

Seria injustiça, entretanto, dizer que não há esforço por parte de alguns inter-
nautas que tiveram o gosto de ser apresentados às palavras de Leminski. Iniciati-
vas honrosas de uma curta biografi a no estilo Wikipédia e da reunião de alguns 
textos não são difíceis de encontrar – mesmo produções acadêmicas sobre o 
poeta podem facilmente ser consultadas –, mas nossas adjacências são outras.

Recomendo, por hoje, que você visite o Poemas de Paulo Leminski (pau-
loleminskipoemas.blogspot.com), uma louvável iniciativa de ser um 
acervo on-line do poeta curitibano. Além de poesia, você encontra 
links com vídeos do poeta, livros disponíveis no Google Books, uma 
compilação de músicas compostas por Leminski, enfi m, inspiração. 
Tudo, vale lembrar, sem fi ns lucrativos ou objetivos que não sejam 
o de “divulgar a obra poética deste maravilhoso autor”.

Era de se esperar que o Governo do Paraná, 
como interessado em salientar a importância 
de um poeta daqui, tivesse alguma iniciativa 
que o celebrasse. Esse impulso até existe, 
mas precisava ser um tanto melhorado, 
principalmente no que se refere ao visu-
al apresentado. Como não se trata aqui 
de reconhecer um pecado maior frente à 
necessidade mais latente, sorrimos para 
o leminski.curitiba.pr.gov.br, que traz um 
pouco de cada coisa em que Leminski tra-
balhou. A realização é da Fundação Cul-
tural de Curitiba e participaram da 
criação Estrela Ruiz Leminski, 
uma das filhas do poeta, e 
Alice Ruiz, ex-mulher e mãe 
de Estrela, além de um cata-
tau de pessoas relacionadas.

(Continua na próxima edição)
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Um catataude vidas
Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

A Toninho Vaz 
não cabe o tratamento 

de senhor apesar da barba e dos 
cabelos brancos; aliás, quando o 

encontramos, recostado no balcão 
do bar da Vila Cultural Cemitério 

dos Automóveis, em Londrina, além de 
refutar qualquer formalidade, afirmou 

ele ser capaz de baixar o próprio Leminski 
depois da segunda dose se fosse necessário. 

Ninguém duvidou. Afinal, ser biógrafo não é 
um trabalho fácil, é preciso desenvolver habili-
dades inimagináveis.

É sempre uma janela aberta sobre um abis-
mo contar uma vida inteira em um livro; por 
mais páginas que o exemplar de papel tenha, 
nunca terá a complexidade do descrito. No caso 
de Paulo Leminski, a árdua tarefa fi cou a cargo do jor-
nalista curitibano que tem na bagagem 15 anos de amizade 
com Leminski e a biografi a de outro personagem contracultu-
ral brasileiro, Torquato Neto. Toninho Vaz, vestindo uma ca-
miseta com o título de um dos livros de Leminski – Distraídos 
venceremos –, falou ao ALT sobre o amigo e sobre a fi gura 
mítica do Poeta do Pilarzinho. Se Leminski deu as caras por 
lá, não podemos provar, mas que fi caria feliz em ver alguém 
vestindo um de seus poemas, isso fi caria.

ALT – Quem foi Paulo Leminski para você?
Toninho Vaz – Paulo Leminski foi, antes de qualquer coisa, 

meu amigo. Eu conheci o Paulo desde antes de ele ter essa 
fama de uma vivência como poeta e literato. Ele era quatro 
anos mais velho do que eu, eu tinha 22, ele tinha 26. Eu me 
tornei amigo do Paulo, admirador, porque me fi z aluno dele 
sem o ser. Eu já estava na faculdade e ia aos cursinhos pré-
vestibular para assistir às aulas que ele dava, porque eram 
muito interessantes, eram aulas que me fi zeram gostar do 
aprendizado, do saber, da literatura, porque ele sabia ensi-
nar. Eu ia lá, me sentava na última carteira, eu não era nem 
aluno matriculado no cursinho dele. Se você sentasse lá, 
você não descobria qual era o assunto da aula. Se era inglês, 
geografi a, português. Porque ele misturava tudo, ele não ti-
nha essa coisa estanque. Eu me lembro bem, nos anos 60, 
quando o Leminski tirou de dentro de uma sacola um disco 
de vinil e abriu uma radiolinha daquelas que a tampa era o 
alto-falante e rodou o vinilzinho ali e dizia assim pra turma: 
“Anote aí, ele se chama Bob Dylan, com ípsilon”. Hoje eu 
acho graça disso, porque eu tenho todos os discos do Dylan 
e, embora eu já o conhecesse, os alunos de um modo geral 
não conheciam. Ele prestava esse tipo de serviço à cultura 
de um modo geral. Depois, o meu amigo Leminski se tornou 
um poeta conhecido no quarteirão dele, e depois em Curiti-
ba. E o resto a gente já sabe.

ALT – Você disse em seu livro que conheceu Leminski no 
início dos seus estudos de jornalismo e que, depois disso, 

esses estudos começaram a fazer sentido. Como ter conhe-
cido o Leminski infl uenciou em sua carreira de jornalista?

T. V. – A maior infl uência que eu tive na minha car-
reira é o Leminski. Nem os meus professores tive-

ram essa infl uência na minha vida. Eu era ta-
canha quando conheci o Leminski, por 
razões inexplicáveis da vida eu era um 
cara embotado. O Paulo percebeu em 
mim alguma qualidade, algum talento 
pra alguma coisa muito cedo. Ele não 
mentia, ele não brincava com esses 
valores culturais. Costumava até atacar 
aqueles que ele considerava falso e não gos-
tava, e enaltecer aqueles de que ele gostava. Então 
quando ele me falou assim de cara, eu me lembro bem 
desse dia, foi muito marcante pra mim, é como se existisse 
antes e depois daquilo ali: “Velho, você tem que continuar es-
crevendo assim, você tem que treinar mais, você tem que fazer uma 
cunha, uma coisa mais direcionada, porque você tem a pegada”. Eu não 
sabia que eu tinha a pegada, eu não sabia que tinha alguma coisa possível den-
tro de mim que pudesse reverter em trabalho dessa natureza intelectual. E, no 

entanto, levei a sério o que ele disse, e no processo de vida com ele, de-
pois disso a gente viveu mais 15 anos de amizade, ele me viu 

crescer como jornalista. Quando eu fui corres-
pondente da Globo em Nova York, 
ele fi cou orgulhoso, porque eu dava 
esse retorno pra ele, eu dizia “você é 
responsável por isso, cara, pelas mer-
das e pelas coisas boas que eu estou 
fazendo”. Até hoje, por exemplo, que eu 
abandonei o jornalismo e só faço livros, a 
presença dele se tornou ainda maior. E eu 
continuo bebendo das fontes do Leminski.

ALT – Parece que agora a academia está 
revisitando a vida e a obra de Leminski. Qual 
é a importância disso?

T. V. – A novidade que eu trago, e essa tem sido 
a tônica das minhas palestras, é dizer que há algo 

de novo nesse horizonte do 

Paulo Leminski, e 
a coisa nova é que os 
garotos, os universitários, 
abandonaram aquele folclore da 
birita e das drogas a que ele estava 
ligado. Esses guris de hoje não estão mais 
querendo saber disso, eles estão mais in-
teressados em saber se o Paulo Leminski 
tinha mesmo uma bagagem capaz de re-
presentar o sentimento deles, jovens, com 
autenticidade e honestidade, coisas que os 
meninos procuram aí. Eles são estudantes 
universitários, eles são a academia, eles são 
cúmplices desse status que o Leminski passou 
a gozar de poeta, depois de 20 anos de morte, 
consolidado, e cada vez mais o folclore da bo-
emia dele vai se extinguindo. 

ALT – Qual o seu texto predileto do Leminski?
T. V. – O Catatau. Eu acho um trabalho notá-

vel, de pouco acesso, pouco digerível, difícil, pra 
iniciados; como Leminski dizia, é texto de escritor 
para escritor. É uma homenagem ao Guimarães 
Rosa, uma referência a Grande Sertão: Veredas, 
que é um texto que a gente sabe que meia dúzia 
leu. O Catatau tem essa característica, mas a im-
portância dele é como ponta de lança de uma van-
guarda de linguagem que se usava nos anos 60 – ele 
começa a fazer esse livro em 66 –. Não era um texto 
que queria vender livros, pelo contrário, enterrava os 
editores. No entanto, é como ele dizia, “John Cage um 
dia vai ser música de elevador”, já é; o Paulo Leminski já 
é bestseller... Esses caras fi zeram com que a linguagem 
avançasse; o contrário disso é Meu pé de laranja lima. 
Com todo respeito, há muito mais milhões de leitores 
para o Meu pé de laranja lima do que para o Catatau, 
mas o meu texto mais sagrado do Paulo é esse.

ALT – Você comenta que é um texto para iniciados. 
O que você diria a uma pessoa que deseja se tornar um 
iniciado para ter acesso aos textos de Paulo Leminski?
T. V. – Na palestra “Introdução à poética de Leminski”, 

ofereço ao leitor uma ideia de alicerces em que ele estrutu-
rou essa poética dele, ou seja, uma coisa que ele pinçava de 
Ezra Pound, é o paideuma poundiano. O que é isso? É um sis-
tema que fornecia às gerações futuras de onde ela deveria co-

meçar a ler. Esse era o abecê da literatura do Leminski. O 
paideuma do Ezra Pound são os ícones, todo o resto é 

seguidor, diluidor. Então ele coloca lá em cima só 
os gregos, as sumidades, a coisa mais erudi-

ta possível. Eu criei um improvável 
paideuma leminskiano, 

que são aquelas 
influên-

cias que o Leminski recebeu. Começa com o Os Sertões, de 
Euclides da Cunha, que foi o primeiro livro que o marcou, 
por razões que vêm de o pai dele ser militar e de ele ter via-
jado em acampamentos militares no interior do Brasil. Aí 
você vai vindo com ele, com os clássicos, os românticos, 
o Fagundes Varela, o Olavo Bilac, com aquilo tudo que tá 
no currículo. Aí você pula pro modernismo, a literatura 
estrangeira, europeia, Baudelaire, e o resgate da críti-
ca. Daí ele vai para os Concretos, os irmãos Campos e 
Décio Pignatari, que foram os que apresentaram a ele 
o Ezra Pound. Uma pessoa interessada em se apro-
fundar nesse viés literário do Leminski e adjacências 
é tentar ler o ABC da Literatura, do Ezra Pound, que 
não vai servir muito porque você não vai começar 
a ler línguas mortas agora, mas você entende o 
sentido da escolha do criador e a necessidade de 
você se desvencilhar dos diluidores, o cara que 
tá imitando aquele lá em cima. O Leminski tem 
um critério, ele era um grande professor por 
causa disso. Entre os modernistas, ele vai pre-
ferir Oswald de Andrade em relação ao Mário 
[de Andrade]. Por quê? Porque experimen-
tava mais a linguagem. O papel do Leminski 
como vanguarda nos anos 60 era esse, era de ir 
pra frente. O texto comportado era uma coisa 
que não precisava de ajuda, não precisava de 
incentivo, é isso que se consume, o bestseller.

ALT – Leminski disse que a poesia diz "eu de-
nuncio". O que, em sua opinião, ele queria de-
nunciar com a experimentação da linguagem 
que ele propunha?

T. V. – Eu não sei o que ele queria denunciar, 
ele queria dizer que a poesia pode denunciar. Por 
exemplo, nos anos 60 e 70, na ditadura militar, o 
Leminski sofria em Curitiba porque era considera-
do um poeta de direita, porque não fazia texto en-
gajado. A poesia dele camuflava uma rebelião, e, no 
entanto, aquela visão estreita dos poetas engajados 
em partidos, facções políticas e outras coisas do gê-
nero, queria a palavra explícita, como "Unidos vence-
remos". O Paulo Leminski faz "Distraídos venceremos". 
É o contrário. Não pegue na arma, cara, vai cuidar dos 
teus filhos, vai namorar com a guria na cachoeira, faça 
as coisas com a perfeição ética que você tem que fazer 
que você muda o mundo. Ele nunca foi de direita; assim 
que ele pode, publica uma biografia do Trótski. Ele acre-
ditava na forma revolucionária e não nesse conteúdo re-

volucionário. Ele não acreditava que palavras de ordem mo-
vimentassem pessoas. Você conseguia fazer isso no ABC Paulista, 

numa fábrica de metalúrgicos, porque os caras estavam atrás do 
salário deles. Não era um engajamento exatamente in-

telectual e político sobre o que acontece no 
País. Enquanto que o Leminski é de 
uma esfera intelectual, é feito 
um pensador, não vai pegar 
em pistola. A pistola para ele 
era a palavra. Aliás, ele era 
uma metralhadora girató-
ria se você for ver por esse 
ponto de vista.

Acompanhe mais entrevis-
tas sobre Paulo Leminski 
nas próximas edições do 
Gazeta ALT.
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“Eu era coordenadora de uma escola aqui na cidade e estava em uma sala quando 
houve um tumulto na escola por causa de duas alunas homossexuais. Eu abri a 
porta para ver o que estava acontecendo e levei uma pedrada no rosto. Todos 
entraram na coordenação, atropelando quem estava na frente. A impressão que 
tenho é que, se alguém caísse, eles pisoteariam, sem pensar nas consequências. 
Depois de passado este episódio, fomos conversar com eles e o discurso era 
um só: ele invadiu também. É uma banalização, como se não houvesse culpa 
nem pela discriminação e nem pela violência”. Essa foi uma das primeiras 
histórias que a coordenadora pedagógica Tatiane Veronese me contou na 
visita que fi z ao Colégio Estadual Jardim Santa Felicidade.

As proporções de um fato como este assustam aos que há poucos 
anos não passam por esse tipo de situação em uma escola, local 
que tem por vocação formar crianças e jovens. Uma professora da 
mesma escola que preferiu não ser identifi cada me contava dessa 
recente mudança no comportamento dos jovens e das situações 
de violência cada vez mais recorrentes nas escolas. “Há 18 anos, 
quando começou a lecionar era assim?”, “Não e nem precisa pen-
sar em 18 anos, há cinco anos não era desse modo o compor-
tamento deles. Hoje somos acuados, fi camos de mãos atadas 
diante de situações cotidianas que, quando colocadas num 
montante geral, impressionam”. 

Eu havia chegado à escola pouco antes do intervalo, e, 
antes mesmo que a conversa com Tatiane tomasse cor-
po, o sinal de liberdade ressoou pelos corredores e a 
balbúrdia calou qualquer tentativa de continuar uma 
conversa naquele local. Dirigimos-nos para a sala 
dos professores, onde o corpo docente começava a 
se reunir durante aqueles 15 minutos de euforia da 
garotada. Tatiane pediu silêncio, me apresentou e 
falou do motivo de minha visita. Antes que alguns 
professores começassem a conversar comigo, um 
outro tomou a palavra, se dirigiu à frente dos 
outros e relembrou do manifesto assinado por 
professores sobra a situação da segurança das 
escolas e do fato ocorrido recentemente em 
outra escola, quando uma aluna morreu por 
um tiro disparado dentro da sala de aula.

Ele pedia que todos se conscientizas-
sem da necessidade de eles chamaram 
a sociedade para esse debate e para a 
passeata que ainda será organizada. 
“Toda a sociedade já está cansada de 
fatos como este que aconteceu, mas 
ninguém faz nada, ninguém se ma-
nifesta. Nós temos essa obrigação 

de chamar todos para protestar, de tomar a frente”. Logo depois desse discurso os professores 
começaram a conversar sobre a minha presença ali. Timidamente alguns se aproximaram. À 
minha pergunta de quais eram os problemas de violência verbal, física e moral que eles, pro-
fessores, vivenciavam surgiram diversas respostas. Do canto da sala, um fala: “São tantos casos 
no dia a dia que esquecemos de muitos. É muita coisa a todo momento”. A resposta mostra-
va o fato de que a violência, mesmo que pequena, já se tornou parte da escola.

Nessa conversa, algum deles cita o caso de um aluno que estava armado na escola na se-
mana passada. “Olha, nenhum de nós viu esta arma, mas os alunos confi rmaram que ele 
estava com um revólver calibre 22 e no dia seguinte ao que estava armado na escola ele foi 
apreendido com a mesma arma”. Isaías dos Santos, outro professor complementava: “Não 
há como fi scalizarmos isso. Temos que ter mais segurança na escola, pelos próprios alu-
nos. Numa sala de aula há apenas uma chance de um professor ser atingido e 45 alunos. 
São eles, os alunos, que estão mais suscetíveis a esse tipo de situação”. O aluno a que eles 
se referiam tem apenas 14 anos e, segundo o que sabem, estava sendo perseguido por 
uma gangue e acabou apanhando. “São situações de fora que acabam adentrando a 
escola”, acrescentou a professora de matemática Cleonice Rodrigues.

Cleonice continua com outra situação. “Nesta mesma semana eu estava fa-
zendo um momento de oração antes de iniciar a aula e fazíamos uma reflexão 
sobre a violência, sobre as situações de violência que eles causam em ou-
tros colegas. Nisso eles começaram a se apontar, olhei para um deles, ape-
nas com uma expressão de repreensão e ele me interpelou: ‘por que está 
olhando para mim? Não sou só eu!’. Este aluno tem apenas 13 anos e me 
desafiou num momento que era apenas para refletirmos. Não estávamos 
apontando ninguém, apenas queria que eles pensassem sobre o tema. O 
resultado se desvirtuou. O que ocorre é que estamos de mãos atadas. 
Muitos pais defendem esse tipo de atitude. Como não conseguimos 
mais moldar esses alunos queremos apenas preservar os bons”. 

Tatiane, a pedagoga, começava a me explicar sobre as ações tomadas 
pela escola diante do caso da menina assassinada em outro colégio 
estadual de Cascavel. “Fizemos uma reunião com os pais e apenas 
35 compareceram”. “Quantos alunos matriculados a escola tem?”. 
“Aproximadamente 1,2 mil alunos”. “E apenas 35 pais acataram a 
convocação!?”. “Sim”. Diante desse dado é de impressionar o quan-
to a maioria dos pais se preocupa com os fi lhos. “Além da reunião, 
fi zemos palestras e reforçamos algumas ações que já vinham sen-
do feitas: controle na entrada da escola somente por meio da 
carteirinha, para que apenas alunos entrem e a uniformização 
para reforçar esse controle”. Nesse momento o telefone toca, é 
uma mãe que reclama do motivo de a fi lha não estar na escola. 
Tatiane se levanta e vai até a sala de aula da aluna e retorna 
ao telefone: “Mãe, ela veio à aula sim e estava de uniforme. Eu 
pedi apenas aos alunos que morassem perto que voltassem 
para casa e colocassem a camiseta do uniforme. Os alunos 
disseram que ela estava no início e aproveitou essa deixa 
para ir para casa”. A mãe da aluna parece reclamar da 
obrigação do uniforme, Tatiane contorna: “Foi decidido 
nessa reunião com os pais essa semana que fosse cobra-
do o uniforme. Isso é bom para a sua fi lha. Por meio do 
uniforme podemos ter mais certeza que apenas alunos 
estão entrando na escola, por isso tivemos que radi-
calizar”. Naquela manhã, Tatiane estava sozinha, e to-
dos os problemas rotineiros ou não vinham até ela. 

“Que assunto vocês abordaram nas palestras?”. “Es-
sas palestras foram feitas com os alunos e com os 
pais. Debatemos sobre os valores que já existem 
desde a família, sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que muitas vezes é mal interpretado, 
pois ali não estão apenas direitos, mas, também, 
deveres. Este caso da morte da aluna dentro da 
sala sensibilizou a sociedade, não o bastante eu 

acho, mas temos que aprovei-
tar essa ocasião para levantar 

esse debate entre pais, alunos 
e professores. A impressão 

que se tem é que muitos 
pais abandonaram os fi -

lhos. Diante de uma si-
tuação como essa nós 

não temos suporte. 
Não temos psicólogos 

e nem assistentes so-
ciais”. “Quando eu 

estudava, as brigas 
entre alunos, que 

são as mais recor-
rentes, era uma 

exclusividade 
dos meninos, 

r a r a m e n t e  
meninas bri-

gavam. Isso 

Edem
ilson, diretor do colégio
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continua?”. “Não, já não são apenas 
os meninos. Há casos de brigas que 
ocorrem entre menino e menina e 
tudo por coisas pequenas, por fofocas, 
por causa de celular, vídeos postados 
no Youtube, entre outras coisas. O que 
tentamos fazer é evitar esses problemas. 
Quando sabemos que uma briga vai ocor-
rer no fi m da aula, por exemplo, chamamos 
estes alunos e provocamos a discussão ver-
bal, para que tudo seja dito e esclarecido e a 
conclusão a que se chega muitas vezes é que 
tudo não passou de fofoca”. 

Tatiane está requisitada pela escola. Nossa 
conversa é interrompida a todo instante. Mães 
que vêm falar com ela, alunos e professores que 
precisam da solução para algum problema. Num desses momentos em que fi co ape-
nas observando os alunos pelo pátio da escola, um professor de educação física vem 
falar comigo, é Edmilson Pereira. “Olha, você não pode apenas mostrar o que temos 
de ruim em nossa escola. Estamos tentando melhorar esses pontos negativos e 
uma das maneiras são as escolinhas de xadrez e de futebol. É aqui na escola o 
lugar deles, eles devem se sentir como parte de uma grande família aqui dentro. 
Temos que prevenir a violência dando outras oportunidades a eles, resgatando 
eles das ruas e trazendo aqui para que pratiquem nesse tempo ocioso ativi-
dades que os estimulem. Nós professores não podemos fazer tudo, estamos 
assumindo o papel da família, mas a parte que nos cabe dessa tarefa estamos 
tentando fazer da melhor maneira possível”. 

Tentei novamente falar com Tatiane, mas as tarefas da pedagoga eram 
maiores que qualquer entrevista. Muitos alunos e alguns pais assoma-
vam-se da sala anterior ao escritório dela. Despedi-me e fui ao outro 
lado da cidade, no Bairro Interlagos, onde outra escola já foi bastante 
discriminada pela violência em seus arredores e por se localizar numa 
região bastante pobre. Quem me recebe lá são os funcionários, e en-
quanto espero a chegada do diretor fi co observando os alunos. Dois 
portões separam os alunos da rua, uma rua não asfaltada, numa 
paisagem totalmente diferente de qualquer outra escola do Cen-
tro. O segundo portão se assemelha a uma carceragem. Do chão 
ao teto as grades impedem que qualquer pessoa possa passar 
sem a autorização de Dona Marta. Em um minuto, mais de três 
alunos pedem licença à porteira. Brinco com ela chamando-
a de carcereira, mas pela expressão ela não gostaou muito. 
“Trabalho aqui desde que a escola começou, já são nove 
anos”. “Antes disso já trabalhava em escolas?”. “Sim, em vá-
rias”. “Como a senhora seleciona quem passa?”. “Ah! Eu 
sou viva. Ninguém me engana aqui. Eu conheço todos 
eles e sei quem é malandro. Esses tempos alguns alunos 
estavam impedidos de entrar por causa do uniforme. 
Alguns tinham autorização, porque deram alguma 
justifi cativa. Nisso os que passavam, entregavam o 
mesmo papel da autorização para os que não en-
travam, mas eles não me enganam. Eu sei das arti-
manhas deles”. “Faz muito tempo que colocaram 
essa grade?”. “Uns quatro anos. Antes disso eu 
não dava conta, eu estava aqui segurando para 
que eles não passassem e lá do outro lado ti-
nha um trepado tentando passar por cima. 
Agora ninguém passa”. Ela me conta aos ri-
sos, orgulhosa por não ser trapaceada pelos 
alunos. O diretor chega e é na sala dele que 
minha visita continua.

Ademilson Moreira de Souza mora 
dentro da escola. As casas que o gover-
no estadual construiu dentro dos ter-
renos dos colégios eram destinadas à 
moradia de policiais militares, me-
lhorando o ambiente escolar. Como 
nenhum policial quer morar ali, o 
diretor resolveu ele mesmo cui-
dar do patrimônio da escola que 
era frequentemente depredado 
por vândalos. Explico a Ede-
milson o motivo de minha 
visita. O estranhamento é 
visível na expressão do do-
cente que logo revida: “A 
violência está por toda 
a parte, não é somente 

aqui no bairro como muitos acham. Existe uma violência que é muito pior para a sociedade, é 
a falta de atuação do poder público, é a corrupção que impede que investimentos cheguem à 

educação, à saúde e à segurança; essa é a pior violência”. 

“Tornou-se comum dizer que esta é uma das escolas mais violentas de Cascavel, mas não é. 
Aqui dentro não temos nenhum problema com os alunos. Nenhum tipo de violência como 

todos falam por aí. A diferença do Colégio Estadual Jardim Interlagos é que estamos cer-
cados por um muro apenas, diferentemente das escolas do Centro, que estão dentro de 
outro muro, um muro imaginário. Veja bem, ao redor das escolas do Centro o que há? Há 

comércio, mais casas, movimento e, consequentemente, policiamento mais intensivo. 
Elas estão protegidas por esse muro, e aqui o que temos? Nada. Nem infraestrutura 

temos no bairro, quem dirá essas condições que trazem mais tranquilidade”. 

“A ignorância e o preconceito são as principais barreiras para que a violência 
exista. A juventude grita por socorro e não é apenas aqui no bairro, é em 

todo o lugar. Faltam políticas públicas, por exemplo: pela manhã a escola 
estava cheia de alunos, e agora à tarde, o que estão fazendo? Nada, pela 

rua. Não há nenhum lugar que estimule outras atividades com estes jo-
vens. Não há um ginásio de esportes, não há nada. Diferentemente da 

região central. Falta ação do poder público, dando oportunidades e 
atividades para esses jovens. Onde falta um poder, o outro impera, 

e qual é este outro poder? O tráfi co”. 

Diante das respostas do diretor minhas perguntas não fazem 
muito sentido. Nossa conversa passa ser um debate, no qual eu 

sou mero coadjuvante mudo. “Aqui temos a participação da 
família, estamos tendo resultados bastante positivos com os 

pais, mas ainda falta mais atuação por parte das famílias. A 
impressão que tenho é que muitos pais dão mais valor ao 

trabalho do que ao fi lho, deixando de vir a uma assem-
bleia na escola para não faltar ao trabalho. Há algumas 

semanas fl agramos alguns alunos pintando e riscando 
os muros. Em vez de eu chamar a polícia e fazer uma 

ocorrência sobre depredação do patrimônio públi-
co eu propus outra coisa a eles: grafi tar os muros. 

Eles estavam se expressando de um modo nega-
tivo e eu mostrei a eles o lado positivo. Com-

prei as tintas e eles trouxeram os desenhos 
para que eu visse. Eles limparam os muros 

e neste sábado (ontem) eles estarão aqui 
pintando e fazendo outras atividades, 

como apresentação de hip hop. A esco-
la não consegue fazer tudo para evitar 

que estes jovens tomem o caminho 
errado. Falta vontade da esfera pú-

blica. Parece difícil, mas tem saí-
da. Com certeza”.

OniodiGregolinCASCCASCAVEL | P| RR
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N velas 

ACAMPAMENTO DE FÉRIAS
SEGUNDA - Júlia e Augusto exploram 
o interior de uma caverna e tentam es-
capar depois de uma explosão. Augusto 
consegue escapar e Júlia desaparece em 
um deslizamento de terra. 

TERÇA - Os dois grupos conseguem se 
salvar, mas fi cam perdidos do outro lado 
do rio. Domingos conta para Augusto 
sobre o sumiço de uma das equipes. As 
crianças seguem Didi, que entra pela 
mata para fugir de formigas. 

QUARTA - O soldado leva o grupo até 
um acampamento militar. Augusto vê o 
botton de Lili no caminho. A Menina Sel-
vagem ajuda o grupo a fugir dos soldados. 

QUINTA - Domingos conta para Augus-
to que está à procura da fonte da juven-
tude e ele não acredita no sócio. Lili, Didi, 
Rafa e a Menina Selvagem encontram 
Heloísa e as outras crianças. O grupo 
sente falta de Rodrigo, que fi cou preso.

SEXTA - Último capítulo

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Marina diz a Domingas que 
tem certeza de que Caio é o culpado por 
ter provocado o incêndio, e se nega a re-
velar para polícia que encontrou o colar 
do rapaz na diretoria. 

TERÇA - Juliana acompanha Ubiracy até 
a delegacia. Mauro fi ca com ciúme de 
Kátia ao saber que ela fará par romântico 
com Ricardo Ranieri. Bruno fi ca perplexo 
ao descobrir que Juliana foi presa. 

QUARTA - Domingas 
explica a Marina 

que fará com 

que Caio fi que ciente de que no dia se-
guinte a polícia concluirá a perícia sobre o 
incêndio na sala da diretoria e afi rma que, 
se o baixista surgir no local antes disso 
para se livrar das provas, será o culpado.

QUINTA - Marília fi ca furiosa ao saber que 
Juliana está namorando Bruno. Domingas 
e Marina deixam o colégio e fi cam na ex-
pectativa para conferir no dia seguinte as 
imagens gravadas pela câmera. 

SEXTA - Marina fi ca abalada ao ver Caio 
nas fi lmagens e diz a Domingas que con-
versará com ele antes de decidir se irá 
entregá-lo. Bogumil fi ca chateado por 
abrir mão de seu texto e deixa Marcelo, 
Fernandinho e Adamastor com remorso. 

SÁBADO - Não há exibição

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Ao ver a notícia de que é 
acusado da morte de Natasha, Gustavo 
percebe que não poderá voltar pra casa. 
Alcino comenta com Mari que fi cou 
impressionado com Rose.   Severo co-
menta que a morte de Gustavo deixou 
Verônica em uma boa situação.

TERÇA  - Gustavo entra na caçamba de 
uma caminhonete. Rose revela para o 
delegado o que ouviu na noite em que 
Gustavo desapareceu. Um dos policiais 
vê Gustavo na caçamba da caminhonete 
e pede para o motorista parar o carro.  

QUARTA - Verônica fi nge um constran-
gimento e se afasta de Alcino. O capataz 
bate em Gustavo, que é alertado por um 
bóia-fria a não enfrentá-lo. Verônica pla-
neja se casar com Alcino.  

QUINTA - Rose fi ca incomodada com a 
presença de Verônica e vai embora. Mari 
avisa que Alcino terá que fi car no hospi-
tal para fazer exames. Gustavo e o amigo 
bóia-fria começam a trabalhar colhendo 

feijão. Rose fi ca sem saber o que fazer com 
uma série de contas atrasadas. 

SEXTA - Em sua Kombi, Rose persegue 
o ônibus de Gustavo, mas não consegue 
fazer o veículo parar. Gustavo vê Rose, 
mas não consegue descer do ônibus. 
Alcino chega à mansão e é recebido por 
Ferdinando e Julieta.

SÁBADO - Gustavo constata que foi traí-
do por Alcino e Verônica e sai furioso. Ele 
se lembra de Rose e Domenico sugere que 
procure por ela. Rose fi ca comovida de ter 
que deixar sua casa. A pedido de Gustavo, 
Domenico pergunta por Rose para Taís. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Espeto comenta com Bianca 
que se decepcionou com o pai. Pelópidas 
rejeita o pedido de divórcio e exige que 
Judith vá falar com ele. Espeto avisa que 
está sozinho com Xico e Bianca vai até lá 
com a avó. Judith chega ao fl at para ver 
Edgar. Adenor e Ivonete são observados 
por Fabiano e Lucas. Amarilys estranha a 
amizade de André e Cássio.

TERÇA - Bianca pede para a avó convencer 
Xico a fazer tudo o que ela pedir. Socorro 
conversa com o macaco, que demonstra 
carinho por ela. Denis surge e Espeto dá o 
sinal para Bianca e Socorro fugirem. Xico 
volta a pintar e Denis se anima. 

QUARTA - Jacques permite que Bianca 
participe da reunião e comunica que 
Dafne está fora da concorrência. Ivonete 
expulsa Fabiano de casa. Edgar fi ca à es-
preita de Bianca no bar. 

QUINTA - Piedade expressa sua decep-
ção com as atitudes de Jacques. Edgar e 
seus capangas tentam pegar Bianca, mas 
ela escapa surpreendentemente.  Frede-
rico é informado pelo médico de que é 
pai de Cléo.

SEXTA - Bianca é levada por Edgar e Felipe 
vai procurar ajuda. Dafne tenta acalmar 
Gabriel, que teme ter contraído caxumba 
de outro preso. Piedade pede para Jacques 
um voto de confi ança em Dafne e Gabriel. 
Felipe avisa Dafne que Bianca foi raptada. 

SÁBADO - Dafne enfrenta Judith enquan-
to Vicente briga com Edgar. Judith pede 
para Dafne esperar até depois da exposi-
ção. Judith aconselha Edgar a não aparecer 
no cativeiro e ele marca um encontro com 
seu capanga no consultório do dentista. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Tomie tenta acalmar Edite, 
dizendo que Sandrinha não vai fazer mal 
ao fi lho. Helena fi ca incomodada quando 
Tereza sugere que Marcos pode ter tido 
um fi lho fora do casamento. 

TERÇA  - Betina pensa em Carlos, mas 
não admite a possibilidade de uma infi -
delidade conjugal.  Os amigos de Helena 
chegam para o jantar. Na boate em Bú-
zios, Marcos repara em Dora dançando e 
se lembra de Helena. 

QUARTA  - Renata chega ao local de tes-
te, mas fi ca nervosa. Raquel tenta incen-
tivá-la, mas Renata foge ao ser chamada. 
Ariane informa Leo e Lívia que o tumor 
de Marta era maligno. Marcos recrimina 
os romances extraconjugais de Gustavo. 

QUINTA - Luciana diz a Regina que quer 
saber sobre sua vida amorosa e se vai al-
cançar o sucesso na sua carreira. Paixão in-
centiva Jorge a não desistir de ir ao Canadá.  

SEXTA - Ariane dá alta para Marta e 
pede que ela volte em uma semana para 
a quimioterapia.  Rafaela e Dora passam 
pela pousada de Edite e fi cam encanta-
das com o local. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, O 
CAPÍTULO DE SÁBADO DE “VIVER A VIDA” 
AINDA NÃO HAVIA SIDO EDITADO

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Bela tenta proteger Bernar-
do e Dinho atira para o alto. Os dois se 
assustam e Dinho acaba levando Bernar-
do, que fi ca apavorado. Dinho se atrapa-
lha com a chave. Bela quase é atropelada 
e acaba caindo dentro da caçamba da 
caminhonete. Elvira e Ícaro fi cam encan-
tados com as miniaturas de Montezuma. 

TERÇA - Bela e Bernardo fi cam desespe-
rados. Ataulfo vai em direção ao quarto, 
enquanto Bela se esconde atrás da por-
ta. Dinho encontra a arma e Ataulfo dá 
meia volta. Adriano e Ricardo discutem 
em clima tenso. Rodrigo não entende o 
que Adriano esconde de Ricardo, mas 
defende o pai. 

QUARTA - Adriano não consegue acre-
ditar que Bela salvou Bernardo.  Hortên-
cia pede que Vera tenha mais confi ança, 
mas ela discute com a amiga. Ivo e Elvira 
vão embora, e Rodrigo diz que percebeu 
as alfi netadas de Cíntia. Ela nega e tenta 
agarrar Rodrigo, mas ele se desvencilha. 

QUINTA - Bela, nervosa, não consegue 
acreditar que a produtora de Bernardo 
tenha perdido a concorrência. Rodrigo 
diz que analisou melhor e acabou mu-
dando de ideia. Bela revela que já con-
tou para Bernardo. Rodrigo diz que Bela 
não devia ter se antecipado. Bela sai cha-
teada e Rodrigo fi ca incomodado. 

SEXTA - Clemente insiste para que Bár-
bara entre em seu carro. Ela se faz de 
difícil, mas aceita. Cíntia e Diego conver-
sam quando ela pergunta se ele teve um 
caso com Vanda. Diego fi ca surpreso. 
Clemente conta sobre a chantagem de 
Adriano e Bárbara fi ca perplexa. Cíntia 
joga verde com Diego e diz que sua mãe 
contou tudo. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Tony olha para Lígia. Ela 
diz que não vai dar satisfação de quem 
entra na casa dela. Baruel diz a Marta e 
Hélcio que Tony é um sujeito perigoso. 
Lígia decide que vai espionar os passos 
de Baruel para o Tony. Ela recebe alta. 
Bruno manda Juraci chamar a imprensa 
e Armando convocar empresários do 
ramo do turismo para uma coletiva. 

TERÇA - Teresa, Tucci, Iago e Helena vão 
para o hotel. Hélcio volta para o Rio. 
Baruel conta a Lígia que vai à coletiva 
do Bruno Vilar. Lígia não tem mais dú-
vidas, pois sabe que Baruel é do grupo 
do Guri. Para não afastá-lo, ela diz que o 
considera um amigo muito fi el. 

QUARTA - Fernanda diz a Tony que não 
quer mais falar sobre o Juraci. Bruno man-
da Khalid descobrir quem colocou o DVD 
na sala de segurança. Mimi seduz segu-
rança para que ele não a entregue para 
Bruno. André pressiona o segurança a fi m 
de saber quem colocou o DVD para rolar. 

QUINTA - Tony desconversa quando 
Lígia insiste em saber se ele tem uma 
amante. Marta pede para Tony ajudá-la 
a convencer Lígia a ir para o Rio. Téo avi-
sa a Marília que vai para o Rio e gravou 
um CD em que revela o que está indo 
fazer lá. O caminhão que está levando o 
contêiner sai do porto. 

SEXTA - Téo consegue tirar Pavão da 
escola de samba. Bruno diz que vai 
devolver o irmão de Pavão com um re-
cado. Tony fi ca chocado ao saber que 
Pavãozinho morreu. Ele decide ir ao Rio 
com Paulo. Dog vai até a chácara tentar 
conversar com Gigi, mas ela pede para 
ele sair da vida dela. 

SÁBADO - Não há exibição.

Caros
camaradas

futuros!
Revolvendo

a merda fóssil
de agora,
pesquisando

estes dias escuros,
talvez
perguntareis

por mim.
Ora,
começará

vosso homem de ciência,
afagando os porquês
num banho de sabença, (...)

Desdobro minhas páginas
? tropas em parada,
e passo em revista

o front das palavras.
Estrofes estacam
chumbo-severas,

prontas para o triunfo
ou para a morte.
Poemas-canhões, rígida coorte,

apontando
as maiúsculas
abertas.

Ei-la,
a cavalaria do sarcasmo,
minha arma favorita,

alerta para a luta.
Rimas em riste,

sofreando o entusiasmo,
eriça

suas lanças agudas.
E todo

este exército aguerrido,
vinte anos de combates,

não batido,
eu vos doo,

proletários do planeta,
cada folha
até a última letra.

O inimigo
da colossal

classe obreira,
é também

meu inimigo
mortal.

Anos
de servidão e de miséria

comandavam
nossa bandeira vermelha.

Nós abríamos Marx
volume após volume,

janelas
de nossa casa
abertas amplamente,
mas ainda sem ler
saberíamos o rumo!

onde combater,

com a língua dos cartazes,
lambeu
os escarros da tísis.
A cauda dos anos
faz-me agora
um monstro,
antediluviano.
Camarada vida,
vamos,
para diante,
galopemos
pelo qüinqüênio afora.
Os versos
para mim
não deram rublos,
nem mobílias
de madeiras caras.
Uma camisa
lavada e clara,
e basta, ?
para mim é tudo.
Ao Comitê Central

do futuro
ofuscante,

sobre a malta
dos vates

velhacos e falsários,
apresento

em lugar
do registro partidário

todos
os cem tomos

dos meus livros militantes.

Excertos de A plenos 
pulmões, de

Vladimir 
Maiacovski

Festival de 
Cinema II

Dos indignados, o primeiro que se manifestou em nosso blogue 
é o empresário cascavelense e cineasta Clodoaldo Cristofoli. O 
diretor do recente longa Humidade fala que o que assistiu no 4º 
Festival de Cinema de Cascavel foram “noites desertas”. O vazio 
da sala de exibição do Centro Cultural Gilberto Mayer, para ele, 
é o refl exo de um evento ainda “pouco popular”.

E ele faz um poema reverberando um tanto disso, cujo 
texto na íntegra pode ser conferido no nosso site, e que 
tem parte verso e outro tanto de verdade: “Mas não chega 
quem eu quero ver / Mas não chega quem é pra chegar”. 

Gustavo apenas segue o ritmo. “Fica claro que não exis-
te apoio para a cultura aqui na Cidade. Se o festival não é 
popular, é porque não está atingindo o povo, e com isso 
acaba perdendo seu signifi cado. Sobre o problema social 
que torna a Biblioteca Pública um ponto de drogas, a cul-
pa é do mesmo grupo que não apoia a cultura. Exemplo: 
estacione o carro em horário comercial na Biblioteca 
Pública que em 5 minutos você já recebe uma notifi ca-
ção. Por que a mesma efi ciência não ocorre no comba-
te à delinquência que ocorre no local? O período mais 
importante do festival de cinema é o restante do ano 
em que ele ocorre, pois se não existir motivação, apoio 
e incentivo neste longo período, é evidente que os resul-
tados não serão alcançados. Vamos torcer para que em 
2010 seja diferente. Para isso, comecem agora”.

Ricardo de Sá, por e-mail: “É um refl exo de todos os 
outros festivais. E não tem solução a curto prazo. A 
culpa não é só desta gestão, é das anteriores e das pri-
meiras e também do próprio povo, vítima da própria 
cultura. Fazer o quê? O jeito vem com outros 60 anos. 
É esperar ou vazar daqui”.

Escola de Cinema 
Nunca se pensou que a notícia de abertura 

de uma escola de cinema em Cascavel che-
garia atrasada, tamanha a espera. Pois é, se 
tudo deu certo, ontem, na tríade de dez, 
dia 10/10, às 10 horas, a Brazstudio Pulp 
Fiction começou os trabalhos de uma 
modesta escola de cinema no MAC 
(Museu de Arte de Cascavel). O 
objetivo é “ensinar técnicas de 
atuação a novos atores e tam-
bém fazer fi lmes comerciais em 
curtas-metragens que devem 
ser exibidos em um progra-
ma de televisão da própria 
escola em um canal de TV 
local ainda a ser defi nido”. 
Os interessados podem 
obter mais informações 
pelo e-mail brazstu-
dio@hotmail.com ou 
pelo (45) 9941-9082, 
com Clodoaldo.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

de que lado,
em que frente.
Dialética,
não aprendemos com Hegel.
Invadiu-nos os versos
ao fragor das batalhas,
quando,
sob o nosso projétil,
debandava o burguês
que antes nos debandara.
Que essa viúva desolada,
? glória ?
se arraste
após os gênios,
melancólica.
Morre,
meu verso,
como um soldado
anônimo
na lufada do assalto.
Cuspo
sobre o bronze pesadíssimo,
cuspo
sobre o mármore viscoso.
Partilhemos a glória, ?
entre nós todos, ?
o comum monumento:
o socialismo,
forjado
na refrega
e no fogo.
Vindouros,
varejai vossos léxicos:
do Letes
brotam letras como lixo ?
"tuberculose",
"bloqueio",
"meretrício".
Por vós,
geração de saudáveis, ?
um poeta,

CMYK
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Os excessos de prazer, estimulantes e de 
trabalhos que requerem grande concen-
tração e capacidade mental, não serão de 
todo favoráveis hoje. Bom fl uxo, todavia, 
aos negócios iniciados anteriormente.

O planeta Vênus lhe promete um dia dos 
mais favoráveis. Fará bons negócios, bons 
planos com relação ao futuro e contatos 
pessoais, ótimas relações sociais, senti-
mentais e amorosa. Aproveite.

Mudanças na vida cotidiana, podendo al-
terar horários, modo de agir e de se comu-
nicar com o ambiente e as pessoas. Época 
favorável para o início de atividades intelec-
tuais que aperfeiçoem sua mente. 

Procure agir de forma dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua autoridade. A pessoa 
amada está merecendo maior atenção da 
sua parte. No trabalho, aja com mais vonta-
de. Aguarde notícias e benefícios.

Disposição e excelente estado mental para 
entabular novas coisas visando sua melho-
ra geral. A elevação da personalidade será o 
ponto máximo de seu sucesso. Melhora da 
saúde, mas não descuide.

Evite prejudicar sua saúde, não cometendo 
excessos na alimentação ou com bebidas 
alcoólicas. Não confi e demais em subor-
dinados. Sucesso pessoal e a evolução da 
personalidade serão evidentes.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Poupar suas economias, a fi m de conseguir 
a casa própria que tanto sonha, será o mais 
importante a fazer agora. Por outro lado, 
o fl uxo será dos melhores para compra de 
bens móveis e imóveis.

Cuidado para não perder a confi ança das 
pessoas que são extremamente importan-
tes para você. Lucros através de associações 
está previsto e o trabalho renderá o neces-
sário para deixá-lo feliz.

Dedicar-se a rotina é o melhor que pode 
fazer. Pense nos problemas como quem 
tenta solucionar um quebra-cabeças e en-
contrará a solução. Terá uma idéia feliz a 
respeito dos seus próprios assuntos.

Período positivo para lidar com assuntos 
psicológicos, emocionais e para compre-
ender os aspectos mais profundos de sua 
mente. Você poderá desenvolver todo tipo 
de atividades a esse respeito.

Enormes probabilidades de realizar suas 
mais antigas esperanças e desejos se apre-
sentarão hoje. Terá também, aumentos de 
lucros e muito progresso profi ssional. Óti-
mo as novas amizades e ao amor. 

Acautele-se um pouco diante das notícias 
que ouvir, falsas, negativas ou favoráveis. 
Momento excepcional para a vida amorosa 
e conjugal. Fator de benefício real. Controle 
suas despesas domésticas.

Cascavel
Se Beber Não Case
Comédia, 14anos/ Dublado, dur. 1h40. 
Cine JL 1: Sab. Dom. Seg. Qua. 15h00, 
17h00, 19h00 e 21h00. Sex. Ter. Qui. 
17h00, 19h00 e 21h00. 

Up - Altas Aventuras 
Animação. Livre/ Dublado, dur. 1h44. 
Cine JL 2: Sex.   16h30. Sab. Dom. Seg. 
Qua. 15h10. Ter. Qui. 17h10. Cine West 
Side 2: Sexta 14h00, 17h40, 19h30 e 
21h10. Sábado e Quarta  14h00 e 19h30.
Domingo 14h30 e 16h20. Segunda-feira 
(Feriado) 14h15, 16h00 e 19h00.Terça e 
Quinta 15h00 e 16h50.

Os Normais 2 
14 Anos / Dublado, duração 1h15. Cine 
JL 2: Sex . 18h30, 20h00 e 21h30. Cine JL 
4: Diariamente  21h20.

O Seqüestro do Metro 123 
Drama, 14anos/ Legendado , dur. 1h46. 
Cine JL 2: Sab. Dom. Seg. Qua.  17h10, 
19h20 e 21h30. Ter. Qui.  19h20 e 21h30. 
Cine West Side 2 (estreia sábado): Sá-
bado e Quarta 15h50 e 21h15.Domingo 
19h10 e 21h20. Segunda-feira (Feriado) 
21h00. Terça e Quinta 19h00 e 21h10.

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes 
Animação, Livre / Dublado, dur. 1h26. Cine 
JL 3: Sáb. Dom. Seg. Qua. 15h20 e 17h10.

A Órfã 
Drama, 18 Anos / Legendado, dur. 2h00. 
Cine JL 3: Diariamente  19h10 e 21h30. 

Força G
Animação, Livre/Dublado, dur. 1h33. Cine 
JL 4: Sab. Dom. Seg. Qua.  15h30 e 17h20. 

Uma Prova de Amor
Drama, 14anos/ Legendado, dur. 1h49. 
Cine JL 4: Sex.  19h10 e 21h20. Sab. 
Dom. Seg. Ter. Qua. Qui.  19h10.

Falando Grego
Comédia,  Legendado/12 anos, dur. 95 
min. Cine West Side 1: Sexta/ Sábado e 
Quarta  14h15 e 16h00.Domingo e Se-
gunda (Feriado) 14h40 e 19h20. Terça e 
Quinta 15h10.

Amantes
Drama/Romance, Legendado – 14 anos, 
dur. 100 minutos. Cine West Side 1: 

Sexta/ Sábado e Quarta 19h15 e 21h25. 
Domingo e Segunda (Feriado) 16h30 e 
21h10.Terça e Quinta 19h10 e 21h00.

Toledo
Os Normais 2 
14 Anos / Dublado, duração 1h15. Cine 
Panambi 1: Diariamente: 21h20.

Falando Grego
Comédia,  Legendado/12 anos, dur. 
95 min. Cine Panambi 1: Diaria-
mente: 19h40. Sábado, Domingo e 
Feriado:16h00 e 19h40.

Força G
Animação, Livre/Dublado, dur. 1h33.
Cine Panambi 2: Diariamente: 19h30. 
Sábado, Domingo e Feriado: 15h00 e 
19h30.

Mulher Invisível
Comédia. Nacional.12 anos.  Cine Pa-
nambi 2: Diariamente: 21h10. Sábado, 
Domingo e Feriado:16h30 e 21h10.

Foz do Iguaçu
UP – Altas Aventuras
Desenho - Livre- Dublado - Duração: 
1:44min. Boulevard 2: Terça a Sexta:   
17h15, 19h45 e 22h00. Segunda, Sábado 
e Domingo: 15h15, 17h15, 19h45 e 22h00.

Amantes
Romance - 14 anos- Legendado - Dura-
ção: 1:50min. Boulevard 3: Terça a Sex-
ta:   19h10 e 21h40. Segunda, Sábado e 
Domingo: 17h00, 19h10 e 21h40.

Se Beber Não Case
Comédia- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 1:40min. Boulevard 4: Segunda e 
Quarta:   21h15.Terça a Sexta: 19h30 e 
21h50. Segunda, Sábado e Domingo: 
17h30, 19h30 e 21h50.

A Pedra Mágica
Aventura/Infantil- Livre- Dublado- Du-
raçao: 1:30min. Boulevard 4: 
Terça a Sexta: 17h30. 
Segunda, Sába-
do e Domin-
go: 15h30.

Julliane

Brita
CASCAVEL | PR

OniodiGregolin
CASCAVEL | PR

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.

À procura por uma expressão que defi nisse 
os entreatos que se deram entre a divulgação 
do primeiro single do álbum tão esperado e o 
lançamento do próprio CD da venerada canto-
ra colombiana, só encontrei duas palavras muito 
usadas por aí: propaganda enganosa. Veja bem, 
vem Shakira e, com toda uma jogada de marketing 
bem planejada, lança She Wolf, música-chiclete como 
manda a cartilha do pop, e promete um álbum de mes-
mo nome. Infere-se daí que, na mesma levada, o álbum 
seria bom. E o futuro do pretérito não esconde minhas 
intenções com essa introdução traiçoeira.

O que acontece é que Shakira já fez demais por mim. 
Embalou minhas quimeras infantis de uma carreira no mundo 
pop (eu finjo ter esquecido isso e sinto vergonha alheia de mim 
mesma) ao ser uma das primeiras cantoras a dar algum valor ao Brasil 
(ela que não se esqueça do que nos deve no início da carreira!); cantou 
minhas tristezas em vários âmbitos ao ser uma legítima desgraçadinha – do 
nosso gosto por sofrer entendemos nós –; trouxe requebrado aos tempos nebu-
losos de muita chuva, suor e cerveja.

Quanto maiores as expectativas, maior o tombo. Não minto que eu esperava, no 
mínimo, duas ou três músicas de rasgar o coração e jogar as lágrimas fora; não vieram. 
Pedi para que ao menos três me fi zessem sacolejar na medida da lascívia que me diz 
respeito; fi quei em She Wolf. Quisesse ela cantar origens e qualquer outra coisa, estava 
livre com as outras cinco ou seis canções. Não funcionou. No fi m das contas, juntei 
minhas esperanças e voltei à audição dos álbuns anteriores.

Antes que seja oficial o meu ódio pela última produção de Shakira, friso que 
meu desgosto não é relativo tanto ao trabalho realizado quanto pertence ao que 
a cantora deixou de fazer. Não sou contra experimentações, mas queria mais do 
mesmo. Alguém me entende? A quem interessa, Shakira trabalhou a voz crivada por 
uma aparência fanha que é só dela de formas diferentes; dispôs as músicas em ar-

ranjos duvidosos (Anderson Costa e todo o apreço que nutre por pop disse que 
os arranjos parecem “velhos”); e até fez uma ode aos ciganos 

(dessa eu até gostei), mas não chegou ao meu 
coração. Ainda.

Não espero mais nada. Tenho dito. Já 
dizia um velho amigo meu que é melhor 
esperar pelo pior que o que acontecer de 

bom será lucro. Quando me falarem no-
vamente que Shakira vai lançar um álbum, 

vou esperar pela pior coisa do mundo, para 
não me decepcionar depois. Decepção não 

mata, ensina a viver – frase de agenda –, estou 
possuindo como alicerce desse momento de 
total indignação. 

Quando ela lançou a música La loba fi quei ex-
tasiado. Gostei do hit e esperava o restante de 

Shakira. Em minha concepção, ela não é apenas 
um quadril que se mexe como se não houvesse li-

mites, é, acima de tudo, uma ótima compositora com a 
qual já rasguei meu coração e lavei minha alma em pranto. 

Não encontrei nada disso. É como se faltasse um pouco de tris-
teza a ela. As novas músicas não trazem nada de suspiros e nem de 

desabafos incontidos de um coração deprimido.

Ao executar as doze músicas nada mais acontecerá a não ser um embalo ao ritmo de 
uma ou outra música que chame atenção. Não consigo gostar do álbum por completo. 

Mesmo para um fã de Shakira, ainda é difícil deglutir. Fico apenas com algumas, La Loba, 
Gypsy e Lo hecho esta hecho. Apenas três faixas que até agora caíram no meu gosto. Há algo 

de estranho nisso tudo. Como se não fosse a colombiana mais conhecida do mundo. Há algo 
de artifi cial, que soa como um ‘tapa buracos’ para o momento.

Como afi rmei antes, falta algo do que esperava. Falta mais Shakira. Prefi ro acreditar que este 
seja apenas um disco improvisado e que outro surgirá para saciar de vez essa vontade. Um ál-
bum que traga algo do que vimos em Dónde Están Los Ladrones? ou em Pies Descalzos já seria 
o bastante para acalentar essa necessidade que criou em nós. 

Sempre falei mal da fase mais antiga de Shakira, mas, ao me deparar com esse novo traba-
lho, vejo que faz falta aquela Shakira mais menina de cabelos vermelhos. Ela se converteu ao 
mercado fonográfi co e esqueceu de ser mais autoral. Conto com uma mudança. Menos 
MTV, mais da Shakira Mebarak.

Tenha dó
PassávelImperdoável

Meia bocaBrochei Cumpre tabela

SHE WOLF

SHAKIRA

2009 • Sony • 12 faixas

Pop • U
$ 33,85 (amazon.com)
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Luiz Carlos Brugnera, sobre a 
implacável Ragnarök1, ultrapas-

sou toda a cidade. Lá na fren-
te, adiante das curvas sinuosas, 

cruzou a linha fronteiriça e, como 
prêmio, uma frase pulverizada pelos 

ares: “O artista que de 90 pra cá mais 
ganhou prêmios em salões de arte no 

Brasil”. E aí sobe o poeirão...

Em verdade, Brugnera é a rara exceção 
do profissional que conseguiu sair da mar-

gem do circuito contemporâneo de arte e 
se estabelecer como nome forte no cenário 

nacional e internacional. Para dissipar a nuvem 
de pó e entender um pouco melhor esse cenário, 
voltemos um pouco no tempo. 

Até os anos 1970, a chamada produção artística de 
ponta estava fortemente ligada ao eixo Rio-São Pau-
lo. Fora desse caminho, apenas Brasília, Porto Alegre, 
Recife e Belo Horizonte conseguiam alguma expressão, 
que, entretanto, era, em geral, fruto de iniciativas indi-
viduais pioneiras que não confi guraram pólos ou cen-
tros culturais alternativos.

Somente a partir da década seguinte teve início uma 
descentralização que permitiu a revelação de novos no-
mes, porém, esse processo não chega a se fi rmar como 
ruptura total com a hegemonia das capitais. De qualquer 
forma, devido a esse momento da arte no Brasil, artistas 
como Luiz Carlos Brugnera puderam conquistar espaço. 
Aliás, ele começou a produzir em meados de 1992, ou seja, 
em plena abertura desse cenário. Somente uma produção 
consistente conseguiria fôlego nessa avalanche de novas 
possibilidades. É uma dupla vitória.

Assim, dizer que Brugnera esteve na 5ª Bienal Vento Sul, 
em Curitiba, representando Cascavel é quase que minimizá-
lo. De fato, esta lá por desejos de críticos, instituições e do 
público que reconhece a relevância do trabalho dele. “Um 
dos poucos artistas contemporâneos, fora do eixo das gran-
des capitais, a se destacar no panorama nacional”, ratifi ca o 
crítico de arte e curador do Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, Fernando Cocchiarale, em declaração que já cir-
cula por aí há algum tempo. Ser cascavelense para Brugnera, 
gaúcho de Espumoso (RS), é uma opção. Defendermos esse 

gentílico para ele é nossa obrigação, não um favor.

Para a Bienal, que termina hoje, Brugnera inaugurou no 
Museu Alfredo Andersen a peça Fonte, ao lado da obra de 

dois renomados artistas internacionais, das fotografias do 
norueguês Dag Alveng e das aquarelas do dinamarquês 

Jens Birkemose. “Foi um grande prazer expor entre esses 
artistas e também porque a obra está sendo exposta na 

sala que foi o ateliê de Alfredo Andersen”.

Por curiosidade, Brugnera trabalha em obras anteriores 
com o imaginário da mitologia nórdica, terra de Ander-

sen. Exemplo desse trabalho é 
a própria motocicleta Ragna-
rök, que no mito representa a 

batalha que nos levará ao fim do 
mundo. Outro exemplo é a expo-
sição que o artista montou para o 

Museu Oscar Niemeyer, em 2007, 
com o nome Wotan, o deus criador 
de todos os deuses terrenos.

Já a Fonte de Brugnera é uma obra mi-
cro de aproximadamente 32 cm. de di-

âmetro por 12 cm. de altura. São 300 mil 
alfi netes de cabeças retorcidas uma a uma 

no cortador de unhas, dispostas para construir 
uma espécie de fonte, não congelada porque o 

som de água que inunda o ambiente a movimen-
ta, mas uma fonte impraticável com água de metal. 

Para compreender um pouco melhor a obra, faça-
mos uma retrospectiva. A obra de Brugnera se divide 

em quatro conjuntos de trabalho e experimentação, 
que não necessariamente possuem uma ordem de im-
portância: (1) Desenho em grafi te sobre papel e experi-
mentações decorrentes, tais como as obras Vida, Buraco 
do Sofá, 3912 e 104; (2) Desenhos sobre motocicletas; (3) 
Varais – micros e macros –, esculturas que remetem a 
fusos de tecelagem e evocam memórias domésticas; 
e (4) Casa, ou Casa Conceitual, trabalhos tridimen-
sionais na técnica de instalações que derivam da 
memória de fragmentos de uma casa.

A Fonte é parte do quarto conjunto, a Casa 
Conceitual, que teve início em 1999. É uma casa 
inimaginável, desmembrada. “O assoalho não 
se pisa, as colunas não sustentam, o tapete 
é voador, as portas de correr são estáticas, 
as cortinas não se movimentam”, explica o 
artista. Outro exemplo da Casa é a Escada 
Infi nita, que é feita de espuma e ganhou o 
Prêmio Aquisição no 58º Salão Parana-
ense em 2001.

Cocchiarale, ao analisar a obra de 
Brugnera, anota que os quatro con-
juntos evidenciam uma preocupa-
ção comum, que se refl ete também 
em a Fonte. O desenvolvimento 

da prática do 
desenho de 

cunho re-
a l i s t a , 

que dialoga com a 
fotografi a, e é posta em 
frentes de investigação 
distintas, mas que em todas 
elas ressoam o reinado absoluto 
de um meio técnico: o grafi te, que 
na obra em questão, emerge, princi-
palmente, na composição de luz e som-
bra que a encerra.

“Inicialmente utilizado para a obtenção de 
meios-tons semelhantes ao da fotografia em pre-

to e branco nos desenhos, o grafite passou a ser para 
Brugnera mais que um meio técnico ou um material de 

trabalho. Tornou-se cor e tema de suas investigações po-
éticas, seja pela exploração de suas potencialidades ma-
teriais, seja pelo desse tom, também presente em outros 
materiais, ou até mesmo de cores afins. O grafite parece 
ser a chave do universo visual do artista”.

O projeto dessa peça é de quatro anos atrás, quando foi en-
gavetado pela impossibilidade de produção devido aos altos 
custos. Porém, com o convite para participar da Bienal Vento 
Sul, cujo tema deste ano é “Águas Profundas”, Brugnera resolveu 
retomá-lo. “Gostei muito de ter exposto essa obra em um even-
to de abrangência internacional como é a Bienal Vento Sul”, co-
menta o artista, ressaltando que o evento reuniu obras de mais 
de 100 artistas de 30 países. “A curadoria dos críticos Ticio Esco-
bar e Leonor Amarante está de parabéns”. Além das exposições, 
o evento contou com intervenções urbanas, programações edu-
cacionais, mostra de vídeos e ações performáticas.

Projeto - A Fonte é uma obra para ser vista, sentida e 
ouvida. O som que inunda o amplo ambiente e venera a 
pequena obra é o do movimento e ritmo da água de uma 
fonte ‘real’ e maior. Esse é o objetivo, que a peça se torne 
macro com seis metros de diâmetro e quatro metros de 
altura. E em vez de alfinetes, raios de bicicleta – a forma 
na peça micro está nos alfinetes ‘modelados’ –.

Porém, somente deve sair do papel pela mão de uma ini-
ciativa milionária. Para a construção da obra serão neces-
sários R$ 400 mil só para a compra de raios de bicicleta e 
são outros R$ 800 mil de valor agregado. “Algo em torno de 
R$ 1,2 milhão, esse seria o investimento necessário, seja de 
um engenheiro, de um arquiteto, de um amante de arte...”.

Por mais que o valor seja exorbitante para os padrões 
cascavelenses de reconhecimento artístico, é apenas con-
siderável em termos normais. E para um artista que já 
circulou o mundo, tem prêmios listados em parágrafos 
e obras em acervos de Praga, Paris, Londres, Buenos 
Aires, Rio de Janeiro, nada menos do que merece.

1 Título da primeira motocicleta estilizada pelo artista.

Fonte
Projeto que retrata o vigor e a fantasia 

que habitam o mundo do artista plástico 
Luiz Carlos Brugnera. Vigor, pois, trata-se do 
eterno confl ito entre as forças que regem o tem-
po. Sendo o tempo caracterizado pelo contínuo 
fl uxo de águas, no caso da fonte, retratam o passado, 
o presente e o futuro em um embate constante. Fei-
xes de água que foram, são e serão, todos aprisionados 
na mesma esfera do espaço. Eles se confrontam e forjam o 
movimento do tempo. Fantasia, pois, a fonte em si é imóvel, 
criada a partir de estruturas metálicas de vários tamanhos e 
formas, entretanto, conforme o movimento do observador em 
relação a ela, os feixes parecem ganhar vida e ao olhar tornam-
se água. Os diferentes ângulos de luz sobre a obra geram al-
terações na percepção da estrutura causando movimento. 

O projeto apresentado é uma maquete que representa os 
princípios-propostas da obra, uma vez que a idealização 
dela prevê a construção em medidas mais abrangentes, de 
fato uma reprodução de uma fonte tradicional, embora, 
aos moldes refi nados e intrigantes do artista.

Douglas Wendell Dalmina
Sófi a, Bulgária – 2009
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