
Ed. 88 - Ano 2

25.out.2009



Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Os textos de colaboradores e as 
opiniões neles expressas são de 
responsabilidade dos autores e não 
expressam a opinião do jornal.

CONTATO alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com | Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu | Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360 | PABX: +55 45 3218-2543

DIRETOR-GERAL Marcos Formighieri       DIRETOR ADMINISTRATIVO Guilherme Formighieri
EDITOR-CHEFE Paulo Alexandre       JORNALISTA RESPONSÁVEL Anderson Costa
REVISÃO E REDAÇÃO Julliane Brita       PROJETO GRÁFICO/ILUSTRAÇÕES Jeferson Richetti
CAPA Foto de Anderson A. Costa

episódio 80

Saudosismo

Sabe o que 

diria a Laika

 para o Oniodi? 

“Adiós”.

É tipo

aquela placa

de restaurante:

Volte sempre.
O que é a

filosofia do
Eterno Retorno
de Nietzsche?

Falando em volte sempre,

sentirei saudades do Oniodi.

Lembro ele cantando a

música da cachorra Laika,

a primeira astronauta.

Aqui jaz
um artista

Entre uma xicara
e outra

Esta é a terceira edição do Gazeta ALT em que nos debruçamos 
sobre um assunto que a nós é muito querido. Paulo Leminski não 

é apenas uma fi gura paranaense que respeitamos pelo que produ-
ziu, mas uma espécie de guru intelectual que nos guia em tempos tão 

tortuosos. Hoje é preciso um pouco da coragem que o Polaco tinha, da 
vontade de redesenhar os caminhos da linguagem e extrapalor o possível e o 

impossível para dizer de outra forma. Dividimos com ele a necessidade de buscar 
os sentidos latentes, as potencialidades da linguagem. Ele nos disse e nós ouvimos: 
“Só buscar o sentido faz, realmente, sentido. Tirando isso, não tem sentido”.

Há sentido, por exemplo, em sentir saudade. Enquanto admiramos o que produziu 
o imensurável multimídia, alguns tateiam a ausência física que ele causa. Rodrigo 
Garcia Lopes, escritor londrinense que também tivemos o prazer de 
encontrar no Londrix (Festival Literário de Londrina), 
emocionou-se ao lembrar o amigo. O po-
eta segurou a mão de Leminski no momen-
to da morte, há 20 anos, coisa que alma de 
poeta ou qualquer outra não esqueceria. No 
blogue que mantém, o também incansável tra-
balhador da linguagem homenageou o amigo 
Leminski: “Como deixar passar esta data triste em 
branco? Há 20 anos exatamente falecia, em Curi-
tiba, o grande Paulo Leminski. (...) Todas as cenas 
de 20 anos atrás estão muito, muito vivas. E imaginar 
que ele tinha apenas 44 anos quando morreu, e com 
uma obra que o coloca entre os grandes da literatura 
do século 20, sem qualquer exagero. Insubstituível. Um 
abraço para você, Leminski, esteja onde estiver. Você 
faz uma falta danada nestes tempos de caretice e po-
esia chata”. Se a poesia é chata e o tempo é de caretice, 
Rodrigo Garcia Lopes inventa. No endereço (estudiore-
alidade.blogspot.com), um pouco da produção escrita 
dele. Já no myspace.com/ogirdor2009, a musical. Efer-
vescência que lembra a alma-afi m do poeta que se foi, 
mas é perene no que deixou.

Na amizade, os laços permanecem, assim como 
na literatura feita com ardor. Para relembrar a obra 
contundente de Leminski, outro amigo reuniu-se 
com a família do curitibano para reviver lembran-
ças. Foi assim que a ocupação Paulo Leminski: 20 
Anos em Outras Esferas nasceu, do olhar apurado 
de Ademar Assunção, escritor, amigo e curador da 
ocupação. Memórias de família, manuscritos, tex-
tos inéditos, imagens não vistas antes. Uma com-
pilação de prazeres aos fãs do autor e um incentivo 
aos que o estão descobrindo. No espaço do Itaú Cul-
tural (itaucultural.org.br/ocupação), é possível ter 
uma prova disso, mas, ao vivo, só na capital de São 
Paulo. Um pouco mais de referências você encontra 
no blogue do próprio Ademar Assunção, o ótimo Es-
pelunca (zonabranca.blog.uol.com.br).

E eu fico por aqui, já que não fui capaz de fazer 
um haicai e gastei todos os meus caracteres. 
Ainda há mais.

Dizem que vizinho bom é aquele que sempre está disposto a arrumar mais 
uma xícara de açúcar. E ela vai, mas nunca volta. Maldita diplomacia urbana. 
Num outro nível de aproximação, estão os vizinhos também amigos, que, miste-
riosamente, adoram seus livros e DVDs. E eles vão, mas nunca voltam. 

Esta semana decidi fazer uma visita a Charles. Era hora de recuperar dois títulos perdi-
dos. Esse meu amigo é gente boa, é verdade. Estudamos juntos alguns anos do secundário 
e gastamos outros mais destruindo dedões nos rolimãs e joelhos no famoso futebol de asfal-
to. Até que a vida e as mulheres nos levaram atrás de muros, longes um do outro. E hoje são 

os livros e as xícaras de açúcar que nos mantém em contato. 

“Que milagre! O que faz aqui?”, diz ele. “Ape-
nas uma visita, e cadê o café?”, desculpo-
me. Trocamos algumas frases até que me 
adiantei. “Legal. E então, já terminou de 
ler meus livros?”. “Pois é, só li um, não tive 
tempo, mas ia te levar lá essa semana”. “Tudo 
bem, eu os levo hoje”.

Ele então trouxe à sala numa só braçada 
os meus títulos queridos: o primeiro, As Me-
mórias do Livro, da vencedora do Pulitzer 
Geraldine Brooks (Ediouro, 384 p., R$ 10 na 
Estante Virutal). O romance conta Hanna He-
ath, uma restauradora convidada a recuperar 
um antigo manuscrito. Muito bom, mas não 
chega a ser brilhante. O segundo, Não Morra 
Antes de Morrer, de Yevgeny Yevtushenko (Re-
cord, 492 p., R$ 12). Dono da primeira voz solitá-
ria contra o stalinismo, fez parte do parlamento 
soviético e tem escritos em mais de 70 idiomas. 
Ainda não li, mas garantem ser dos bons.

 “Tem uma parte desse livro que adorei”, e 
eu, num súbito descuido, porque estava qua-
se emocionado, pedi para ver. E ele, sem medo, 
abriu numa página lá no meio e dobrou um dos 
feixes de folhas para traz. Meu coração se es-
vaiu com a lombada que gemeu com um tlec. 
Fora o golpe de misericórdia. 

Para a fuga, disse que apenas buscava fogo e tinha 
de ir, na esperança de que ele não mudasse de ideia 
e me arrancasse as propriedades da mão. Ainda em 
tempo pesei um tanto de cinismo e disparei uma 
metáfora vergonhosa, mas bem funcional: “O açú-

car fica, mas as xícaras têm de voltar”. Charles dei-
xou escorrer um risinho até chegarmos à porta, 

não distante o suficiente para ele sair perden-
do. “Então amanhã busco as minhas lá na sua 

casa” e limpou com a mão o fresco veneno 
do bote. E a memória clareou ‘Estou com 

CDs dele, vish...’. “Pois é, ia te trazer essa 
semana”, remediei. Tão logo pude saí, 

não sem deixar fugir um pensamento 
doloroso. “E agora, quais estão co-

migo... e, pior, onde estarão?”.

Não foi fácil lembrar certinho. Primeiro 
foi Onde? Depois Dione, Diógenes, Oni, 
Odi, Onde Onde e até alguns genéricos 
ou qualquer coisa parecida. Até que se 
soube da ideia do pai dele, Idoino. O 
inverso: Oniodi, mais o sobrenome: Gre-
golin, virou homenagem das mais justas.

Oniodi pegou o barco andando. En-
trou para a equipe de redação do ALT 
em agosto de 2008, quando o caderno 
tinha ainda seis meses de existência. 
Mas a convivência vinha de antes, ami-
go de tempos de faculdade e ainda co-
laborador eventual.  Até que a oportu-
nidade o fez companheiro de trabalho.

Entrou com o propósito de ajudar na 
reportagem, na crítica literária e em 
assuntos afi ns, assumiu ainda a atuali-
zação do blogue, participou na coluna 
Disco Compacto e ainda, toda semana, 
indicava livros dos sebos de Cascavel.

Recebeu elogios dos leitores por re-
portagens como Derrama mais um bal-
de (edição 37), que é quase uma crônica 
sobre o Dia de Finados; e também pela 
matéria Ouro de Tolos, que foi capa do 
ALT 46, na qual reconstrói os passos dos 
africanos que trouxeram a Cascavel as 
famosas notas negras de dólar. 

Entre outras que renderam comen-
tários está também a reportagem In-
consequência urinária (ed. 56). Para 
denunciar a inexistência de banheiros 

Banquete fi losófi co
O colegiado do curso 

de graduação em Filo-
sofia da Unioeste de 

Toledo, com apoio do programa de 
Mestrado, organizam e promovem 
de 26 a 30 deste mês o 14º Simpósio 
de Filosofia Moderna e Contempo-
rânea da instituição. Nos três turnos, 
haverá palestras, debates e comuni-
cações que querem movimentar e 
integrar pesquisadores, professores 
e acadêmicos na área de filosofia.

Entre os conferencistas, pesqui-
sadores franceses, argentinos e de 
vários estados brasileiros e grupos 
de pesquisa cadastrados no CNPq 

e na Fundação Araucária, cujos re-
sultados tem se desenrolado em 
cursos de especialização, seminá-
rios, Grupo PET-Filosofia entre ou-
tras atividades, todas englobando 
acadêmicos em diferentes níveis.

“Uma boa oportunidade para toda 
a comunidade de Toledo, Cascavel 
e região compartilhar do exercício 
filosófico para além da sala de aula. 
Uma forma de permanecer sintoni-
zado com a pesquisa em curso em 
outras regiões do Brasil e do exterior. 
Sob este aspecto, a Filosofia mostra 
verdadeiramente o seu rosto, ao res-
gatar a sua vocação originariamente 
pública e, portanto, encarnada nas 
aspirações e questões suscitadas pe-
los nossos tempos”, explica o coorde-
nador geral do evento, o professor Dr. 
Claudinei Ap. de Freitas da Silva.

Aos que não puderem ir à cidade 
vizinha, a cerimônia de abertura e as 
conferências serão transmitidas ao 
vivo pela Kula Webrádio Universitá-
ria, que pode ser acessada pelo site 
do evento: www.unioeste.br/eventos/
simpfilosofia.

públicos na região 
central de Casca-
vel, o repórter fez a 
rota dos banheiros 
utilizáveis. Mais à 
frente, já em meio às complicações da 
gripe suína, Oniodi escreveu Nem que 
o porco espirre, na edição 64, em que 
entrevistou o próprio alvo das acusa-
ções, o porco, sobre o que ele achava 
de toda essa confusão em seu nome.

Nas edições 78 e 79, o ALT publicou 
Cada dia um pouquinho e Das quere-
las que sobejam, em que o repórter 
retratou de forma segura e sensível a 
reconstrução do acidente de carros 
no cruzamento das ruas Carlos Go-
mes e Cuiabá que vitimou a estudante 
Camila Taques. Logo em seguida, nas 
edições 82 e 83, tratou de outro assun-
to delicado, uma menina de 15 anos 
esfaqueou outra, da mesma idade, no 
bairro Floresta, por um confuso senti-
mento de ciúmes.

Mais recentemente, na matéria Brinca-
deira de Criança, Oniodi discutiu a ques-
tão da violência em que estão imersos 
menores e as escolas municipais. E, na 
última edição, assina a matéria Socorro! 
Socorro!, que traz o drama da dona So-

corro, que perdeu 
tudo na tempestade 
que atingiu o muni-
cípio na quarta-feira passada.

Uma trajetória que apresenta mais 
do que um acadêmico; também um 
jornalista completo, capaz como 
poucos nessa cidade, que, por acaso 
e quase que por formalidade, ainda 
está concluindo o curso de jornalismo. 
Oniodi Gregolin deixou o ALT essa 
semana para tomar novos rumos, os 
quais são de nosso desejo que sejam 
tão prazerosos e valorosos quanto à 
passagem dele por essa redação. 

A equipe ALT lhe deseja muito su-
cesso, com a certeza de que daqui 
muito tempo, mesmo se não lhe 
acertamos o nome, saberemos bem 
sobre quem falamos.

Volte sempre
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Pode-se duvidar, mas de Fato exis-
te um só e basta. Nem intente pen-
sá-lo como um qualquer, pois não 
será pelo simples motivo de que o 
impossível dentro do impossível se-
ria impossível. E a prova concreta 
disso é que não existe mais que um 
dele. Esse rapaz, quem acreditaria 
ser um equívoco defini-lo com pala-
vras no masculino ou feminino? Tal-
vez, o que mais lhe aproxime seja o 
aquilo. Mas, sobretudo, são as coisas 
que nos interessam de Fato.

As quais deram o primeiro passo 
num dia, em uma dessas festas fami-
liares, que uma pergunta lhe escapou 
da boca para romper o nauseante si-
lêncio que ficou após um por que a 
queima-roupa:

- É verdade que o primeiro beijo a gen-
te nunca mais esquece? 

- Sim, a gente esquece sim. – lhe res-
ponderam, como num clímax-desfecho. 
E se entendessem a bagunça que pro-
vocaria nos sentimentos e pensamentos 
de Fato teriam ficado calados. Porque 
ele, apesar de rapaz, ainda era bastante 
ingênuo. Digo, acreditava em muitas das 
historietas, que eram as próprias incertezas 
tagareladas, que suas tias contavam-no, para 
na realidade se convencerem delas. E digo 
acreditava, porque tanto descrê como se sente 
enganado por essas belas histórias de príncipes 
encanados, donzelas sonâmbulas e bruxas rou-
badas. Histórias que deram sentido a sua vida. E 
por assim dizer começamos, com um pé na cova, 
a entender um pouco mais das verdades de Fato.

A partir daí, quis ser escritor. E assim, se denominou 
rebelde contra as palavras, a forma primitiva de lin-
guagem, como dizia, não preciso delas, apesar de pre-
cisarem de mim. Quis ser escritor, porque usaria disso 
para desmistifi car e roubar corações. O silêncio sim era a 
absoluta forma da linguagem perfeita, disse numa outra 
vez quando quebrou sua mão ao socar o espelho de um 
banheiro público, que palavras eram extremamente feias, 
horrorosas, disformes, hipócritas e inúteis. Seus mais próxi-
mos começaram a acreditar mesmo que era tanto louco como 
escritor. E ele, em sua bêbada razão, chegou ao extremo de crer 
que não precisava da defi nição para sê-lo:

- É óbvio que um escritor não precisa se defi nir como tal! Muito 
menos carregar essa infeliz palavra antes do próprio nome. 

- Mas como poderíamos saber quem é ou não? – lhe assopra-
ram desdenhosos ao longe. 

- Vou lhes responder que simplesmente um que o é de verda-
de, que faz das palavras histórias e das histórias seu ofício, e des-
se ofício um sofrimento, estaria evidente no seu pseudônimo. 
Não há necessidade dessa palavra desgraçada! 

- Não fale besteiras!

- Estou dizendo, ao se bater os olhos, saberíamos que ele 
é o que é!

- E como devemos lhe chamar? Se não de escritor?

- Me chamem de Fato.

Apesar desses pensamentos esquisitos, sejamos con-
dizentes com esse rapaz que agora sabe verdades que 
lhe foram omitidas. O que lhe revolta, porque é tanto 
para se pensar sobre que ainda não teve tempo de 
lidar com essas verdades.

E isso nos leva ao que realmente interessa nessa história 
desconexa. Algo que o tornou parte da língua, da gíria, da 
história, da vida de cada pessoa nesse mundo que nunca 
imaginara alguém com um nome como o de Fato.

Numa noite abafada, sentia-se desiludido e can-
sado de ficar encarando o silêncio e a máquina de 

escrever, então saiu pela rua noite e névoa aden-
tro. No primeiro bar se acomodou e pediu uma 

cerveja. E devaneios à parte, uma moça se apro-
ximou dele. Depois de algumas palavras acordou 

meio à noite, num quarto de hotel. Ao seu lado 
estava a moça do bar dormindo nua. Tentou 

se recordar o que havia acontecido, e se não 
tentasse naquele instante jamais lembraria. E 

sabia das peças que a memória lhe pregava. 
Deitou a cabeça e esqueceu.

Naquele momento, no bar, aquela moça o 
seduzira com terceiras e quartas intenções, 

estas que não fora astuto o sufi ciente para 
perceber, e por fi m se envolveu ingenuamen-

te na lábia da gatuna-sorrateira. Conversa 
que levou à bebida que levou ao hotel que 

o levou a contar para sua mulher que teve 
que trabalhar até mais tarde. Isso nunca 

mais aconteceria, prometeu a si mesmo. 
A mulher desconfi ou por um instante, 

mas acabou por acreditar na mentira de 
Fato, porque acreditava também que 

ele jamais mentiria para ela. Como vale 

para ele que jamais imaginou que 
ela poderia. Mas o que de Fato não 

se sabe, para ele não existe, mesmo 
que tenha por que suspeitar. Receoso, 

prefere o silêncio, a forma absoluta-
mente perfeita da linguagem.

Na manhã seguinte, ao acordar sozinho 
na cama, lhe veio à mente como uma flecha 

desgovernada e curiosa a ideia sobre adul-
tos não quererem filhos. Sentou-se na cama 

e, enquanto sentia um leve formigamento na 
nuca, pressentiu que havia algo por fazer. Tão 

estranho como se fosse contra a natureza huma-
na. Mas esqueceu o que já estava perdido quando 

sentou a mesa para almoçar. Ela não o olhava no 
rosto, e nem o olhou. Suspirou teimoso:

- A casa parece vazia.

Mas pareceram palavras ao vento.

- Estive pensando. Podíamos tentar mais uma vez.

- Achei que todo sofrimento foi o bastante. – e depois disso 
o silêncio perpetuou. 

A forma perfeita e absoluta da linguagem amanheceu so-
nora noutro dia, pela manhã de um domingo ensolarado. Le-

vou suas mãos a procurar a mulher que dormia ao seu lado, 
mas havia um lugar vago. Rolou o corpo preguiçosamente e 
deu de cara com um bilhete sobre o travesseiro de pena. Não 
há o que citar em relação às palavras duras, secas e indigerí-
veis da pressa que as escrevera. O olhar-sem-ver para o teto 
poupa-nos do presente agouro.  

Abandonado, ninguém amou nada, e assim percorreu 
trilhas gastas e riachos poluídos procurando por si nas 
ondulações dos seus passos. Às vezes, soturno e cabis-
baixo descobria que o desconhecido que seguia era 
ele próprio. Vagueava e oscilava pelos becos dizendo 
que ninguém amou nada de Fato, ninguém viveu 
nada de Fato, e nem morreu como iria morrer.

Passou semanas a mendigar pelos cantos e aca-
bou sendo internado num hospício de nome 
santo. Ele realmente enlouquecera. Alucinava 
que iria para reinos distantes junto a outros 
pensamentos encantados, salvar mazelas 
românticas com beijos malvados. Ele tal-
vez tenha morrido num esquecimento 
qualquer, na gruta em que se esconde-
ra. Do fi lho de outro que se esperava. 
Da ruína amorosa que fi cara. Do ou-
tro que tomara seu lugar.  Mas nin-
guém soube, no fundo daquele 
poço, o que havia de fato.

*Acadêmico de Letras -
rafaelruizrs@yahoo.com.br
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A persistência da memória Anderson A. Costa e Julliane BritaCASCAVEL | PR

As mãos tremiam de uma 
forma afl itiva, mas o sorriso e o olhar sereno 
eram impassíveis. Ao colocar o caderno de formato universitário 
sobre a mesa e tentar fi rmar o lápis para que as palavras brotassem no papel, Onofre Cle-
mente Barbosa escondia dos desavisados a história por trás daquelas linhas. O desenho bem traçado das letras 
escritas vagarosamente nada tinha de universitário e nem estaria ali se o momento fosse fl agrado há mais de cinco anos. Há mais de 
cinco anos, aliás, Seu Onofre não conseguiria decifrar as 48 páginas do livro intitulado Infância da Língua, em que, hoje, letras alaranjadas o denominam 
autor. Seu Onofre, na verdade, não teria escrito livro nenhum há cinco anos.

O movimento que impedia a escrita segura numa manhã quente em Corbélia/PR era consequência da pressão alta daquele dia; a médica marcara 20 por 7. Foi também o coração, numa belíssima coincidência 
de estigma dos poetas, o responsável pelo início da produção de Seu Onofre. Apesar de não saber ler ou escrever, aos 50 anos fez os primeiros versos, que fi caram gravados na memória. A reputação dos elefantes 
sofreria grande perda se comparada à lembrança de Seu Onofre: passaram-se 20 anos para que fosse possível guardar no papel a produção de uma vida. Aos 74 anos, escreve a lápis, que é para poder corrigir depois.

A poética timidez de Ana Margarida Barbosa, também de 74 anos, acompanha o marido há 52, desde que partiram de Minas Gerais com cinco fi lhos. No Paraná, mais seis juntaram-se à conta da família de lavradores 
que hoje está espalhada entre Paraná e São Paulo, com outros 30 netos e seis bisnetos, cujo legado maior será a história do avô que não teve a oportunidade de estudar quando menino, mas que virou livro na maturidade.

O senhor foi alfabetizado um pouquinho mais tarde. Como foi essa história?

Acontece que eu perdi minha mãe quando eu tinha cinco anos e fi quei com a minha avó mais uns anos. Minha avó tinha 111 anos e com 113 ela faleceu. Aí meu pai mandou eu morar com um cego, para cuidar 
dele, então eu não tinha oportunidade de estudar, porque eu fi quei cuidando daquele cego, andando com ele pra lá e pra cá, e como ele era quase fazendeiro e não parava, negociava e fazia tudo que era coisa, eu 
tinha que fi car com ele. E na sede da fazen-
da da mãe dele tinha escola, porque na-
quele tempo não tinha igual tem hoje que 
tem escolas. Tinha aula na sede da fazenda 
da mãe dele e eu muitas vezes até ouvia as 
crianças estudando e tinha aquela vonta-
de de estudar, mas não podia. E depois, de 
umas alturas pra frente, fi zemos a viagem 
e aí se não estudava quando era pequeno, 
quando era rapazinho já não tinha mais 
oportunidade, era só trabalhar. Depois me 
casei, e a gente criou família grande, 11 fi -
lhos, e não tinha oportunidade também de 
estudar. Depois de aposentado e já com 70 
anos de idade que surgiu o Paraná Alfabe-
tizado, e eu aproveitei essa oportunidade, 
que eu já há muito tempo tinha vontade de 
estudar, tinha vontade de ler a Bíblia, tinha 
vontade de escrever alguma coisa.

As palavras de Seu Onofre vêm facilmen-
te. A infância difícil, também material para 
os escritos de que se orgulha, corre dos 
olhos para a boca com propriedade. A mãe 
morta o deixou criança judiada, que naque-
la época criança sem mãe era quase um es-
cravo onde vivia. Criou-se o menino, então, 
numa cidade chamada São Sebastião do Sa-
cramento, apesar de ter nascido em Santa 
Bárbara da Caratinga, e foi por lá que mais 
tarde também encontrou a mulher com 
quem dividiria as próximas décadas da vida. 
No Paraná, está há 42 anos; num mundo de 
letras, palavras, frases e livros, há quatro.

A poesia, entretanto, é mais antiga que a 
intimidade com a grafi a dos vocábulos. Pro-
blemas de saúde fi zeram com que a mente 
trabalhasse com afi nco para desenhar rimas 
no ar e decorá-las; mais tarde, a força de von-
tade e a necessidade de mostrar os escritos o 
fi zeram aprender a ler e a escrever num perí-
odo de dois anos. Há um sorriso de trabalho 
cumprido quando Seu Onofre conta que as 
pessoas não acreditavam que os textos eram 
dele. Se o vissem, acreditariam.

De que forma o senhor começou a escrever?

Eu agora depois de velho que resolvei fa-
zer essas poesias e estudar. Comecei a fazer 
poesia por precisão, porque eu tive um pro-
blema do coração, eu tenho ainda, mas hoje 
tô quase bão, então, eu estava internado no 
Hospital das Clínicas em Curitiba muito de-
pressivo. Aí a médica disse ‘você tem de fazer 
alguma coisa para acabar com essa depressão 
se não você vai acabar morrendo’ e eu pen-
sava em uma coisa, pensava em outra e não 
dava certo, não dormia. Aí fi z uma poesia e 
deu certo e naquele tempo fi quei com aque-
la. E eu sempre falando ela ali à noite, fi cava 
falando. Eu não dormia, mas também não fi -
cava pensando outras coisas. Depois comecei 
a fazer mais poesias e gravar na memória, e 
hoje que consegui escrever eu coloquei elas 
no caderno. Tanto é que na escola às vezes a 
professora falava ‘vamos contar história’ e eu 
falava ‘não, vamos falar poesia’, daí eu falava. 
Aí o dia que eu fui receber o certifi cado ali, a 
secretária do núcleo esteve ali para entregar 
e pediu para eu falar uma poesia, eu falei três 
poesias; e depois me chamou para uma reu-
nião de professores lá em Cascavel, eu fui; e 
depois pediram para mim ir pra Curitiba falar 
sobre o Paraná Alfabetizado; e eu fui também 
na TV Educativa e então agora resolvi fazer 
esse livro, eles me ajudaram, a Secretaria de 

Educação e Cultura, o prefei-
to aqui da cidade ajudou.

O mantra da poesia repetida na memória o tirou da depressão. E os 20 anos 
que se passaram completaram muitas páginas do caderno. Só as melhores, 
segundo o autor, foram para o livro, mas todas estão na cabeça. Se preciso 
for, ele as declama numa puxada de memória. A ideia de fazer o livro parece 
ter sido tão natural quanto o lirismo que escorre da junção mais simples de 
palavras. A poética da simplicidade é a própria vida do poeta.

De onde o senhor tira inspiração para escrever?

Eu acho que já veio do dom, né, da pessoa, porque se eu acordo à noite e 
penso em alguma coisa aí já sai uma poesia. Se eu tô comprando no mercado 
e eu estou olhando as verduras já vem uma poesia, igual no livro tem uma 
poesia que eu fi z no mercado. Então, a inspiração vem assim, parece que é de 
um dom que a gente tem.

Um dom que nem todos tiveram como apoio para a persistência. Das 22 
pessoas que entraram na turma de Seu Onofre para ter acesso à alfabetização, 
somente 11 fi caram até o fi m. Longe de fazer poemas ou publicar um livro, 
muitos só aprenderam a assinar o nome e a reconhecer as letras que tiram 
o papel da solidão. Que alguns tenham ganhado o gosto por absorver o que 
de mais profundo há nas palavras que são guardadas, e a humanidade foi um 
pouco mais salva. Seu Onofre, que à fé oferece os méritos do que conquistou, 
lê, todo dia, um pouco da Bíblia.

Eu leio muito a Bíblia. Porque eu acho que foi por causa da fé que eu tive que 
eu consegui melhorar do coração, a fé me ajudou muito, porque eu estava 
com uma úlcera crônica e um problema no coração, tudo junto, os médi-
cos me desenganaram. E deixei um pouco os remédios, por causa da úlcera o 
comprimido fazia mal, e comecei a rezar e ter fé, levantava de noite, porque 
eu não dormia, saia à noite lá fora e ajoelhava e rezava e me ajudou muito e 
por isso eu tinha vontade de ler a Bíblia e hoje leio um pouco todo dia. E já 
tem algumas partes da Bíblia na memória, né, alguns salmos já guardados na 
memória, a gente sabe que sem isso a gente não tem nada.

Um ano foi preciso para que o lavrador conseguisse escrever 
o que tanto lembrava, mas há mais a ser feito. Nas palavras 
ditas com jeito e gosto de vivência, contenta-se ao contar a 
alegria dos filhos, que veem a saúde do pai melhorar, e a fir-
mar a promessa de não parar, que continuar é viver. Apesar de 
o lançamento oficial do livro estar marcado para o dia 19 de 
novembro, em Cascavel, um próximo trabalho já está sendo 
escrito, e será formado por poesias e outras histórias. A arreca-
dação obtida com a venda dos livros, cujos exemplares custam 
R$ 10, será utilizada para a próxima publicação, se Deus per-
mitir. De pouco mais de 400 livros impressos, parte foi doada 
a bibliotecas e o resto está à venda. Se Deus ajudar, ele ainda 
quer escrever mais três ou quatro livros.

Não se vende, por enquanto, o entusiasmo, ou Seu Onofre 
seria dos homens mais ricos. Meias palavras são ditas pela 
felicidade de publicar um livro, outro projeto salta à frente: 
quer gravar as poesias em CD. Quando a voz permitir, volta ao 
trabalho que já foi iniciado. O porquê inestimável de todo ser 
reside na permanência e o dele não é diferente. No dia em que 
Deus o chamar, diz ele, os netos e os bisnetos podem ouvir a 
gravação e recordar.

Aonde vai chegar esse livro, o que o senhor quer que as pessoas 
pensem quando ler?

Eu acho que pode ser um incentivo para as pessoas que não 
estudaram e às vezes acha que é tarde para estudar. Não é 
tarde. Eu acho que esse livro pode incentivar alguém. Al-
gumas pessoas que com 30 anos, 20 anos falam: ‘ah, 
eu não estudei quando era criança agora é tarde, 
não é mais tempo de estudar’ e não é bem as-
sim. Sempre é tempo. A idade não importa, 
o que importa é a pessoa. Então, nunca 
é tarde para fazer as coisas.

Onofre
Clemente Barbosa
CORBÉLIA | PR
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Não
sou mais
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A médica recomendara repouso na manhã 
em que Seu Onofre esperava que os repórte-
res ouvissem a história dele, mas ele preferiu 
aguardá-los. Não há empecilho para a com-
placência que o rosto experiente acalenta. 
Difi culdade mesmo somente a que trouxe 
de muito tempo, que às vezes alguns estig-
mas são difíceis de superar.

Quando eu tinha dezoito anos nem regis-
trado eu era. Então eu tinha que fazer um 
registro e passaram meu nome num papel 
pra mim desenhar ali, né, e eu sou canhotei-
ro, então, tudo que eu fazia era com a mão 
esquerda. Como eles não aceitavam isso na-
quele tempo, até amarrar a mão da criança 
que fosse escrever com a esquerda eles amar-
ravam para ela só escrever com a direita. 
Então, a minha difi culdade foi essa, porque 
com a mão direita eu tenho menos ligeireza, 
escrevo muito devagar. E ainda eu machu-
quei esse ombro aqui e o braço 
não é muito bom, então 
por isso eu não consigo 
escrever depressa. Tive 
que aprender na marra 
com a direita e nessas 
alturas foi meio que 
obrigado a continu-
ar com a direita.

A persistência da 
memória de Seu Onofre, 

que o fez transformar uma 
vida em palavras, diz com fi rmeza 

que ainda há muito a escrever. Quer 
contar mais histórias, fi rmar algumas lem-

branças do estado de Minas, uns contados de 
avós, sítio, mato e onça. E colocar num outro livro, 

que a vontade é imensa. A matéria-prima dos escritos 
dele é a vida, e vida não falta para que ele escreva.

Incentivo também não. Os olhos azuis acanhados da esposa 
sorriem ao dizer que muito se alegra da poesia do marido; o pré-
lançamento do livro, em Corbélia, parece ter sido um sucesso, e a 
equipe do Paraná Alfabetizado orgulha-se do participante da edição 
de 2006 e 2007 que foi descoberto poeta.

Apesar de todo 
o reconhecimen-
to já recebido, Seu 
Onofre não se dá 
por satisfeito. Há 
ainda o que apren-
der, e quando senta 
em frente ao caderno 
e começa a folhear as 
páginas, uma ponta 

de melindre perpassa a voz: “A gente só não escreve de caneta ainda, 
né, é que às vezes erra. E assim tem jeito de desmanchar, e caneta não 
tem”. Mas o comentário logo se esvai quando o poeta fala orgulhoso 
da habilidade que o permitiu chegar até ali. Com ares de professor, 
ensina: “Importante também é que, se eu faço uma poesia, se me 
pedem pra falar ela eu não preciso ir ler pra falar. Eu faço ela 
e já está guardado na memória, não erro uma palavra, 
está tudo guardado na memória”.

Com simplicidade exemplar e fôlego infi ndo, 
Seu Onofre explica que vai continuar frequen-
tando as aulas assim que possível, já que se de-
dicou um período a cuidar da esposa. Transfor-
mar todas as histórias em poesia, como diz em 
um de seus escritos, foi a vida dele. Agora não 
seria diferente. Menino que fi ngia, por não 
ter tinta ou caneta, papel ou linha, e na me-
mória escrevia. Sempre com rima, para não 
perder a maestria, Seu Onofre não percebe 

que tudo o que fala já se transfor-
mou em poesia.

Depois de 
tanto tempo, o 

senhor aprendeu 
a ler, a escrever... O 

que mais o senhor quer 
aprender agora?

É que a gente tem sempre que 
aprender, quero melhorar, porque 

eu posso escrever mais bem, posso es-
crever de caneta, posso escrever sem erro, 

posso pegar um dicionário e aprender como 
é as palavras para eu não escrever nada erra-
do, né. Isso que eu pretendo.

E ninguém disse a ele que não é preciso se 
preocupar, que ele não erra uma palavra. 
Está tudo na memória.
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Peralta se afasta de Cris e pede 
que ela vá embora de sua casa. Domingas 
conta a Felipa que Marcelo tem uma nova 
modelo para desenhar a Fenômena e ela 
fi ca furiosa.  Úrsula fala sobre sua viagem à 
França para Caio e ele fi ca intrigado. 

TERÇA - Úrsula explica a Caio que a 
intenção era incendiar apenas as rou-
pas do desfile. Bruno se surpreende ao 
ver Marina liderando o protesto para o 
fechamento do Múltipla Escolha. Caio 
quer que Úrsula se entregue à polícia, 
mas ela se nega. 

QUARTA - Ubiracy registra o depoimen-
to de Caio e decreta sua prisão preventi-
va. Fernandinho cria o game da Fenôme-
na com Domingas e não dá atenção para 
Norma Jean. Com aval da família, Juliana 
permite que Bruno more na mansão. 

QUINTA - Úrsula confessa a Ubiracy que 
causou o incêndio e explica os motivos 
do crime ao policial. Sem ainda saber que 
Úrsula é a culpada, Marina repreende 
Caio por achar que ele causou o incên-
dio. Bruno tenta convencer Juliana a não 
terminar com ele e a diretora pede um 
tempo para pensar. 

SEXTA - Marina pede perdão a Caio, mas 
ele não aceita. Bruno incentiva Juliana a 
enfrentar todas as difi culdades para que 
os dois fi quem juntos. Diego aceita tocar 
com Yasmin no festival, mas diz que preci-
sa consultar Caio e Bruno para que o gru-
po tome uma decisão em conjunto. Ma-
rina desabafa com Domingas sobre Caio. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Gustavo teme aceitar o pe-
dido de Rose para morar em sua casa. 
Alcino fi ca perturbado com a decla-
ração de Verônica e conta para Mari.  
Verônica pede para Kátia ajudá-la em 
um plano. Julieta e Ferdinando acordam 
Verônica e Severo, que fi cam irritados. 

TERÇA - Rose fi ca feliz e mostra o quar-
to para ele. Gustavo fi ca deprimido ao 
pensar em sua situação e olhar o quarto 
em que irá morar. Mari fi ca incomodada 
ao ter que sair com Rose e deixar Verô-
nica e Alcino a sós. Verônica cobra uma 
explicação de Alcino por contratar Rose.  

QUARTA - Taís tenta impedir Rose de falar 
com Alcino. Heloísa ouve e piora a situa-
ção, inventando intrigas sobre o empresá-
rio. Rose invade a sala de Alcino, que tenta 
explicar por que quis ajudá-la. Gustavo se 
preocupa em como ajudar Rose com as 
despesas. Alcino não deixa Verônica hu-
milhar Rose durante uma reunião. 

QUINTA - Tião briga com Gustavo e exige 
que ele volte para seu quarto. Heloísa fi ca 
impaciente com a demora de Tião e Fiasco 
a tira para dançar. Heloísa quer conhecer 
o suposto primo de Rose, mas Glória a 
impede. Alcino e Mari ligam para todas 
as mulheres de sua agenda telefônica dele. 

SEXTA - Severo fi ca intrigado com o 
comportamento de Verônica ao vê-la 
sair da sala de Alcino. Rose fi ca pertur-
bada ao ouvir Alcino falar de Gustavo. 
Rose descobre que Gustavo foi embora.  
Rose expulsa Tião de casa com a aprova-
ção dos fi lhos. 

SÁBADO - Rose e Gustavo fi cam emocio-
nados ao se encontrarem. Alcino faz várias 
perguntas a Lucas e Berenice fi ca irritada. 
Ele fala com Mari que acredita ter encon-
trado seu fi lho. Francisco e Regina pedem 
para Gustavo colocá-los para dormir. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Jacques afi rma que Judith só 
sairá da disputa se for comprovada a sua 
culpa. Espeto revela a Denis seu plano 
para tirá-lo da cadeia. Jandir inventa uma 
história para explicar como conseguiu 
comprar o carro. 

TERÇA - Piedade chama Ernani para aten-
der Gabriel. Fabiano fi ca entre as fi nalistas 
do concurso e sonha em ganhar o carro. 
Zoraide zomba de Caco ao saber que ele 
irá participar do desfi le e Laís convida Ta-
deu para também participar do evento. 

QUARTA - Piedade se reconcilia com Jac-
ques e Dafne a encoraja a aceitar se casar 
com ele. Fabiano teme ser desclassifi cado 
se descobrirem seu disfarce e Jandir o acon-
selha a registrar o carro no nome de Ivone-
te. Socorro apoia o casamento da irmã.

QUINTA - Ivonete desmascara Fabiano, 
que é desclassifi cado. Gabriel ouve o pe-
dido de Piedade, mas não aceita a ajuda 
de Jacques. Para não perder o carro, Ivo-
nete inventa que Fafá é sua irmã e o orga-
nizador do concurso decide confi rmar se 
a mulata é mesmo uma mulher.

SEXTA - Jacques hesita, mas aceita o pe-
dido de Dafne. Durante a audiência, Léa 
se complica em suas respostas. Dafne 
conta para Piedade que Jacques pagará o 
tratamento de Gabriel, mas pede segre-
do. Frederico trama a separação de Da-
fne e Gabriel com a ajuda de Mercedes. 

 SÁBADO - Dafne critica a administração 
de Judith e diz que pretende retomar a 
galeria. Gabriel desconfi a de que Dafne 
tenha pedido dinheiro a Vicente para pa-
gar seu tratamento. Milena discute com 
Nicholas e ameaça tirar tudo dele. André 
vai ao shopping com Cássio e enche o 
amigo de presentes. Léa comunica a Dir-
ce que voltará a morar no fl at. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Helena e Luciana conversam 
com Bruno e Felipe sobre os monumen-
tos da Jordânia.  Luciana tenta desco-
brir algo sobre a vida de Bruno e Felipe 
desconversa. Dora se distrai ao ver uma 
lancha passar velozmente. Isabel e Mia 
convencem Marcos a comparecer na 
festa surpresa do aniversário de Tereza. 
Sandrinha pede que Paulo a ajude a com-
parecer ao julgamento de Benê. 

TERÇA - Suzana vai à casa de Jorge e ele 
pensa que é Paixão. Glória avisa a Edite 
que Sandrinha sumiu e elas encontram 
um bilhete. Luciana implica com Helena 
e fi ca pensativa com a resposta da mode-
lo às suas provocações. Miguel leva café 
da manhã para Renata e eles fazem as 
pazes. Helena pede que Bruno se afaste 
dela por causa de Luciana e o deixa in-
trigado. Dora e Rafaela fazem planos ao 
chegarem ao píer para esperar Marcos. 

QUARTA - Helena atende uma ligação 
de Tereza no celular e tenta disfarçar sua 
preocupação com Luciana. Tereza recebe 
as fl ores de Marcos pelo aniversário. Dora 
e Rafaela esperam no píer. Regina con-
versa com Miguel sobre o tratamento de 
sua fi lha. Renata pede que Miguel não a 
abandone. Renata se acha gorda e desiste 
de comprar um biquíni. Como a lancha 
não chega, Dora vai embora do píer com 
Rafaela. Sandrinha chega ao Fórum. O jul-
gamento de Benê começa. Luciana volta 
para o hotel muito feliz e Helena e Osmar 
estranham seu comportamento. Ariane e 
Ellen dão seus depoimentos durante a au-
diência. Benê fi nge estar arrependido de 
suas ações e é punido com prestação de 
serviços à comunidade. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, OS 
CAPÍTULOS de QUINTA, SEXTA E SÁBA-
DO DE “VIVER A VIDA” AINDA NÃO HA-
VIAM SIDO EDITADOS

BELA, A FEIA 
SEGUNDA - Verônica fi nge de dissimu-
lada e diz que não devia ter beijado Ri-
cardo. Ele tenta beijá-la novamente, mas 
ela fi nge ser uma moça puritana. Ricar-
do tenta novamente e ela corresponde. 
Olga conta para Vanda que ela é a mãe 
biológica de Cíntia. Vanda fi ca perplexa. 

TERÇA - Bela  não entende porque Vera 
nunca procurou Rodrigo. Hortência 
fi ca muda. Bela pede maiores detalhes 
e Hortência começa a explicar. Ricardo 
e Verônica se encaram e rola um clima. 
Dinorá acha estranho e Verônica disfar-
ça. Mariana e Dinorá estranham a pos-
tura do chefe. 

QUARTA - Hortência fi ca atônita ao saber 
que Rodrigo é fi lho do amante de Vera. 
Vera revela ainda que Ricardo sabe de 
toda a verdade. Hortência continua per-
plexa. Ricardo fi ca atordoado diante da 
revelação de Rodrigo. Ele se exalta e o fi lho 
não entende o motivo de tanta rebeldia. 

QUINTA - Verônica fi ca emocionada 
com o convite de Ricardo, que insiste 
em apresentá-la como noiva. Os dois se 
beijam. Bela tenta convencer Elvira a re-
atar com Bernardo. Olga arruma o café 
da manhã para Rodrigo e rola um clima 
estranho entre eles. 

SEXTA - Bela incentiva Vera a reagir, 
mas ela diz que a culpa, o medo e a vergo-
nha são os principais motivos pelos quais 
ela não consegue viver realmente. Hor-
tência e Bela não entendem  do que ela 
teria medo. Vera diz que não aguentaria 
ser rejeitada por Rodrigo. Bela e Hortên-
cia prometem fazer de tudo para ajudar 
Vera, que fi ca feliz. Bernardo convida Elvi-
ra para o jantar de aniversário de Ricardo. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Caló dá um forte tapa em 
Rudi para que ele volte à razão. Tony 
revela à mãe que é capo. Freda fi ca do 
lado do Rudi. Tony conta a Gigi que o 
Bruno é responsável pela morte da Ma-
rina e das gêmeas. Freda se comove com 
a chantagem emocional do Rudi e diz a 
ele que não vai abandoná-lo. 

TERÇA - Khalid invade o quarto de Iago. 
Seguranças revistam Tucci e Iago. Tony 
conta a Téo que dentro do cofre há 
dossiês, gravações e documentos com 
os podres das grandes fi guras do Brasil. 
Bruno diz a Iago que ele é um traidor, 
pois o colocou contra o velho Ary. 

QUARTA - Tony dá ordens para Sérgio 
comandar o helicóptero e soltar rojões 
para distrair a polícia. Tony diz a Lucas 
e a Khalid que eles podem ir. Khalid traz 
Lucas encapuzado e com uma arma 
apontada para sua cabeça. Tony sai com 
um homem de Khalid. 

QUINTA - Tony e Bruno se enfrentam em 
meio ao descampado. Bruno manda Tony 
desistir de tentar prendê-lo. Tony afi rma 
que não é um policial, mas ainda vai vê-
lo preso. Bruno diz a Tony que vai matá-lo 
com suas próprias mãos. Tony liga para 
Fernanda e diz que precisa encontrá-la. 

SEXTA - Wagner percebe que há um 
carro o seguindo. Ele acelera, mas de re-
pente o carro de André para atravessado 
na frente do carro de Wagner. André e os 
dois homens saem armados e obrigam 
Pedro, Nina e Wagner a saírem do carro. 
André leva Nina a força com ele. Pedro 
chora desesperado. Neide prepara um 
bom café da manhã para Bruno e sente-
se a dona do apartamento de Fernanda. 

SÁBADO - Não há exibição.

Fronteira da 
Violência (1982), 
de Tony Richardson

O ator, escritor, produtor e cineasta inglês Tony Richardson 
(1928-1991) conheceu a fama em 1963, quando ganhou o 
Oscar de Melhor Diretor por Tom Jones, uma comédia de 
aventura com Albert Finney, Susannah York e Hugh Griffi  th. 
A partir daí até falecer, aos 63 anos, tem uma relação con-
turbada com o público e a crítica permanecendo à mar-
gem de ambos. Th e Border (Fronteira da Violência, 1982) 
permanece nesse limbo, mas volta e meia é içado pela 
temática ainda bastante atual e então redescoberto.

Jack Nicholson interpreta Charlie Smith, um policial 
a beira da depressão, que vive com a desinteressante 
e impulsiva esposa Marcy (Valerie Perrine). Conven-
cido por ela, o casal se muda para El Paso, no Texas, 
onde Charlie passa a trabalhar no combate à imi-
gração ilegal na fronteira com o México. 

Logo ele descobre que seu companheiro, Cat (Har-
vei Keitel), recebe suborno para facilitar a entrada 
dos estrangeiros nos Estados Unidos. Charlie não 
quer fazer parte disso, mas, diante dos gastos exces-
sivos da mulher, se vê obrigado a participar do esque-
ma. Até que uma confusa simpatia por uma jovem 
mexicana, que vive com o fi lho e o irmão à borda do 
rio, o joga em meio a uma rede de corrupção e violência.

Charlie é o centro da minitrama que se move pelas re-
ações do personagem. Ele não quer se mudar, não quer 
ter gastos excessivos com a casa, não quer fazer parte 
do conluio criminoso, mas tudo parece ser inevitável 
e só lhe resta reagir a casa nova, ao emprego novo, 
às situações novas. É nesse cenário que emerge a 
depressão de Charlie e que o incita a uma fuga. 
Fuga essa que busca ao projetar o desejo em 
ajudar a jovem mexicana. 

É um drama lento que parece estender os 
108 minutos de exibição, mas as atuações 
são boas, as trilhas casam e o roteiro tem 
mais créditos do que débitos. Talvez 
tenham sobrado algumas 
pontas soltas ou nem 
tão bem resolvidas, 
mas não deixa de ser 
uma grande histó-
ria e bem contada. 
Àqueles que bus-
cam um meio 
termo entre o 
pop e cult esse 
fi lme pode 
ser uma in-
teressante 
locação.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Para nos darmos conta 
disso, basta lembrar um 

mito como o da feitiçaria e 
da possessão demoníaca, de-

senvolvido por teólogos católi-
co-romanos e que, no continente 

europeu, dominou o pensamento dos 
séculos XV, XVI e XVII. Esse mito é um sis-

tema explicativo complexo, que encerra 
numerosas hipóteses auxiliares, destinadas 

a abranger casos especiais, de sorte que fa-
cilmente alcança alto grau de confi rmação 

baseado em observações. O mito foi ensina-
do por longo tempo; seu conteúdo recebe o 

reforço do medo, do preconceito e da igno-
rância, ao mesmo tempo que de um exercício 

clerical zeloso e cruel. Suas idéias penetram o 
idioma comum; infeccionam todas as formas de 

pensamento e atingem muitas decisões de re-
levante signifi cação para a vida humana. O mito 

proporciona modelos para a explicação de qual-
quer concebível evento — concebível, entenda-

se, para os que aceitaram o mito. Assim sendo, 
seus termos-chave ver-se-ão fi xados de ma-

neira clara; e a idéia (que talvez tenha, origi-
nalmente, levado a esse procedimento) de 

que são cópias de entidades isentas de 
alterações e que a alteração de signifi ca-

do, se ocorrer, se deverá a erro humano 
— essa idéia passará a apresentar-se 

como plausível. Essa plausibilidade 
fala em favor de todas as manobras 

utilizadas para a preservação do mito 
(inclusive a eliminação de oponentes). 

O aparelhamento conceptual da teoria 
e as emoções ligadas à sua aplicação, 

insinuando-se em todos os meios de co-
municação, em todas as ações e, afi nal, 

em toda a vida da comunidade, passam a 
garantir o êxito de métodos tais como o da 

dedução transcendental, da análise de uso, 
da análise fenomenológica — meios de em-

prestar maior solidez ao mito (o que mostra, 
assinalemos de passagem, que todos esses mé-

todos, característicos de escolas fi losófi cas 
antigas e modernas, apresentam um 
traço comum: tendem a preservar o 

status quo da vida intelectual). Tam-
bém os resultados de observação 

falarão em favor 
da teoria, de vez que 
formulados com observância 
de seus termos. E surge a impressão de se 
haver, fi nalmente, alcançado a verdade. Torna-se 
evidente, ao mesmo tempo, que se perdeu todo 
contato com o mundo e que a estabilidade atingi-
da, a aparência de verdade absoluta, não passa do 
resultado de um conformismo absoluto.”

Contra o Método, de Paul Feyerabend

“Resumindo: Unanimidade de opinião pode ser 
adequada para uma igreja, para as vítimas temerosas 
ou ambiciosas de algum mito (antigo ou moderno) 
ou para os fracos e conformados seguidores de al-
gum tirano. A variedade de opiniões é necessária para 
o conhecimento objetivo. E um método que estimule 
a variedade é a único método compatível com a con-
cepção humanitarista. (Na medida em que a condição 
de coerência restringe a variedade, ela encerra um ele-
mento teológico, elemento que se traduz na adoração 
dos "fatos", que é um traço característico de quase todo 
empirismo).”

Contra o Método, de Paul Feyerabend

“Isso de ser exatamente o que se é ainda vai 
nos levar além”.

Paulo Leminski
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Mente engenhosa, progressista, idéias claras 
e brilhantes, muito influenciarão de modo 
benéfico sua vida. Tudo indica que neste pe-
ríodo você estará passando por momentos 
de felicidade ao lado da pessoa amada.

Alguma coisa, por mais insignifi cante 
que possa parecer, não irá corresponder 
a sua expectativa. Mas você correspon-
derá ao seu dever com naturalidade e 
positivismo; fi rmeza e perseverança.

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, 
declarados ou ocultos. 

Um obstáculo poderá surgir em seu tra-
balho que será criado por uma pessoa 
inconseqüente. Você saberá como con-
tornar o problema. Poderá receber uma 
promoção ou aumento salarial.

Tire de sua mente as más intenções, 
o pessimismo e o desânimo. Coloque 
no lugar, uma boa dose de otimismo e 
força de vontade que tudo deverá me-
lhorar para você. 

Procure levar seus planos por um cami-
nho seguro e tranqüilo, pois a fase que se 
inicia muito o favorecerá neste sentido. 
Êxito amoroso, em jogos, sorteios e na 
loteria. Cotidiano dinâmico.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. 
Felicidade amorosa, alegrias proporcio-
nadas por crianças e lucros através de 
negócios imobiliários. Tudo que fi zer re-
fl etirá sobre sua família. 

Será improdutivo preocupar-se com o 
que os outros possam fazer ou dizer a 
seu respeito. Ninguém e perfeito. Mais 
vale uma orientação do que uma crítica 
amarga. Problemas familiares.

Início de um novo ciclo anual na sua vida. 
Plena vitalidade física e confi ança em si 
mesmo. Período favorável para desenvol-
ver atividades que digam respeito as suas 
motivações mais profundas. 

Boas coisas deverão acontecer hoje para 
você. O planeta Vênus vai lhe oferecer 
excelentes chances de conseguir realizar 
o que pretende, principalmente as que 
vem planejando desde que há muito.

Ótima oportunidade no setor comercial, 
com probabilidade de lucros. Bom tam-
bém, para assuntos familiares e sentimen-
tais. Sua saúde será bastante boa, o que de-
verá dar-lhe maior disposição ao trabalho.

Hoje poderá elevar-se no plano social, 
quer pelo que fi zer, quer pela colabo-
ração que poderá receber de pessoas 
amigas e compreensivas. Novos conheci-
mentos e alegrias estão em perspectiva. 

Cascavel

Pacto Secreto
Horror, dur. 101 minutos, legendado 
– 14 anos. Cine West Side 1: Sexta/ Sá-
bado e Quarta 16h05, 19h15 e 21h00. 
Domingo 14h40 e 21h10. Segunda/ Ter-
ça e Quinta às 15h20 e  21h00. Cine JL 2: 
Diariamente às  17h00, 19h10 e 21h20.

Á Deriva
Drama, dur.  97 minutos - 14 anos. Cine 
West Side 1: Sexta/ Sábado e Quarta
14h15. Domingo  16h30 e 19h20. Se-
gunda/ Terça e Quinta às 19h10.

O Seqüestro do Metrô 123
Suspense, dur. 121 minutos, legendado 
– 14 anos. Cine West Side 2: Sexta/ Sá-
bado e Quarta 15h50 e 21h15. Domin-
go às 19h10 e 21h20. Segunda/ Terça e 
Quinta às 19h00 e 21h10. Cine JL 3: Sab. 
Dom. Qua. às  17h10, 19h20 e 21h30. 
Sex. Seg. Ter. Qui. às 19h20 e 21h30.

Up - Altas Aventuras
Animação, dur. 96 minutos, dublado – 
Livre. Cine West Side 2: Sexta/ Sábado 
e Quarta às 14h00 e 19h30. Domingo às 
14h30 e 16h20. Segunda/ Terça e Quin-
ta 15h00 e 16h50. Cine JL 2: Sab. Dom. 
Qua. às  14h30.

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

Força G
Animação, Livre/Dublado. Dur. 1h33. 
Cine JL 3: Sab. Dom. Qua.  às 15h20.

Uma Prova de Amor
Drama, 14anos/ Legendado,  dur. 1h49. 
Cine JL 4: Sab. Dom. Qua. às  14h40 e 
16h50.

A Órfã 
Drama, 18 Anos/ Legendado. Dur. 

2h00. Cine JL 4: Diariamente às 19h00 
e 21h20. 

Toledo

Se Beber Não Case
Comédia. Legendado: 14 anos. Cine Pa-
nambi 1: Diariamente: 19h40 e 21h30. 
Sábado, Domingo e Quarta: 16h00, 
19h40 e 21h30.
 
Up – Altas Aventuras
Desenho Animado: livre. Cine Panambi 
2: Diariamente: 19h30 e 21h20. Sába-
do, Domingo e Feriado: 15h30, 19h30 
e 21h20. 

 

Foz do Iguaçu

Se Beber Não Case
Comédia. Legendado: 14 anos. Cine 
Boulevard 2: Diariamente: 18h00 e 
20h00.
 
Terror na Antártida 
Suspense, 16 anos, legendado. Dura-
ção: 1:30min. Cine Boulevard 2: Diaria-
mente:  22h30.

 Up – Altas Aventuras
Desenho Animado: livre. Cine Boule-
vard 3: Diariamente: 17h15, 19h45 e 
22h00.
 
Gamer
Ação, 18 anos, legendado. Duração: 
1:35min. Cine Boulevard 4: Diariamen-
te: 20h15 e 22h20.

Julliane
BritaCASCAVEL | PR

Anderson

Antikievicz Costa
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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.

Gostaria realmente de saber quem foi que 
fez o track list daquele famigerado disco Al-
ternative 2000. Por mais que de pirata tenha 
desde o primeiro grão de plástico policarbo-
nato até a tinta aguada que batiza o crime, é um 
pequeno compêndio para iniciantes do que de 
bom se fez lá atrás entre os anos 70 e 90. De 2000, 
de fato, o disco não traz nada. 

Van Halen, Stones, Beatles, Scorpions, Queen, Th e Cure, 
Pink Floyd, Creedence, Dire Straits… cada um teve pelo 
menos uma canção representante. O Europe teve Th e Fi-
nal Coutdown, cuja abertura naquele teclado quase inter-
galáctico logo ganhou várias audições seguidas. E o que dizer 
daquele solo frenético!? Não houve roqueiro de 15 anos que não 
quisesse a partir dali uma guitarra para fritar os dedos.

Mas o Europe não fez só de Th e Final Coutdown na carreira de 30 anos e 
mais de uma dezena de álbuns. Fez também Rock Th e Night e Superstitious! 

O maior crédito desses suecos é ter sobrevivido ao próprio sucesso, lançando álbuns 
consistentes longe de grandes experimentalismos e desastres pessoais. Foram mais de 
20 milhões de cópias vendidas só entre 1986 e 1992, ano em que entraram num hiato. 
É o tipo de trajetória que garante um retorno aos palcos em 2003 em forma de con-
certos milionariamente históricos. E dali pra cá já lançaram os bem bons Start from 
the Dark (2004), Secret Society (2006) e o novíssimo Last Look at Eden.

Almost Unplugged é de 2008, gravação de uma apresentação semiacústica da banda 
acompanhada de um quarteto de cordas em Estocolmo. No set list, uma mescla entre 
grandes sucessos deles com versões de infl uências, tal como de Wish You Were Here, 
do Pink Floyd, e Since I've Been Loving You, do Led.

Mas por mais que os hits alheios soem interessantes, são as músicas do próprio 
Europe que são legais de ouvir. Got To Have Faith, Yesterday’s News, além das já 
citadas, funcionam nessa nova roupagem. Mas não há nada além disso. Não pre-

tende ser surpreendente, nem a coroação de uma discografia. No mais, é, para 
uma carreira tão sólida, um privilégio.

Se você não gosta de lugares-comuns, 
textos-espelho e da ponta do iceberg, pare 
a leitura deste texto por aqui. Se quando 

você precisa se livrar de uma semana inteira 
de estresse vai tomar um chope com os ami-

gos, dorme 13 horas seguidas ou fi ca jogado 
em frente à televisão durante um dia inteiro, 

entenda o que eu quero dizer: dessas coisas to-
das que você pode fazer, escrever este texto é mi-
nha vingança contra o estresse. É um momento 

de libertação das amarras todas que me cabem e 
de relaxar ao som de música. Certo também que 
nem sempre a música a ser ouvida é exatamente re-

laxante, mas eu me esforço como é possível.

Nesta semana, voltamos Anderson e eu ao posto que 
nos coube desde o início desta coluna: levar este texto sem-

pre à frente. A indicação veio do lado de lá, e, nestes termos, é 
sempre uma surpresa; nem sempre boa. Europe não me trouxe nada 

à lembrança e eu preferi ouvir a banda – ao menos isso eu tinha de informação 
– desnuda de qualquer pesquisa. Não busquei gênero ou referências, por vezes tão limi-

tadores de uma experiência musical, e parti para a audição.

Vindo da maneira que veio, achei muito proveitoso. Um álbum acústico que agrada muito ao 
ouvido esse Almost Unplugged. Logo de cara, a música de abertura, Got to have faith, trouxe uma 

energia um tanto bonjoviniana que foi aprovada. Nada de novo, mas a esperança já estava acesa. 
Na sequência, depois de algumas músicas despercebidas, ouvir Dreamer me fez saber que aquilo não 

era desconhecido e, de alguma forma, coisas boas me passaram. Algo que só a memória pode fazer 
ao sublimar um cheiro, uma melodia, um déjà-vu sinestésico. Outras canções ainda agradam pelo 
vocal medido e pelo belo instrumental. É preciso errar muito para que um álbum acústico seja ruim.

Foi um cover, entretanto, o responsável por fazer com que a banda sueca Europe entrasse no 
hall defi nitivo do meu conhecimento musical: a performance de Wish you were here, minha 
música predileta do Pink Floyd. Nada acrescentou à versão original, mas me fez sorrir. Música, 
conhecida dessa maneira e voltada a determinados fi ns, deve fazer da experiência de viver um 
ato mais ameno. Ao menos agora.
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Há muito que dizer de um po-
eta.  Ainda mais se quem fala é 
um da mesma espécie. Para os 
que pensam que não há ligação 

entre Paulo Leminski e Cascavel, uma voz que por aqui 
muito se ouve diz o contrário. O presidente da ACL (Aca-

demia Cascavelense de Letras), Antonio de Jesus, foi aluno e amigo de Leminski. 
Aprendeu com ele as imposições de métricas e rimas, o rigor dos clássicos; e, de-

pois, aprendeu a despojar-se delas. Soube que poesia era liberdade.

A cadeira ocupada por Jesus na Academia daqui tem o nome de Leminski, e as 
memórias também. O prefácio do primeiro livro publicado e o incentivo de se mos-

trar. Um poeta não é menos poeta quando não é visto, mas a linguagem sempre pede 
passagem. Um livro perdido de Leminski, a história da feitura de Catatau e a 

decepção dos não incautos. Leminski vive em muitas memórias.

ALT – Quem foi Paulo Leminski para você?

Jesus – Conheci Leminski no Cursinho Abreu, que na época 
era o cursinho preparatório para a universidade de direito, e 

ele era um professor que traduzia naquela época o que nós te-
mos hoje, os chamados professores showmen. O Leminski tinha 
uma didática espetacular. Ele, olhando pra gente, desenhava 
no quadro que estava às costas a bota itálica para falar, por 
exemplo, de um período histórico que envolvia a Itália an-
tiga ou a Idade Média; e ele correlacionava história com li-
teratura, história e literatura com a ciência da época e ex-
plicava o porquê da poesia, da literatura de uma época, 
quais as infl uências que ela havia recebido da história 
e da ciência que se desenvolvia naquele momento. En-
tão ele amarrava de tal maneira que o aluno não tinha como 
não se lembrar. Ele era extraordinário nesse ponto, porque, por 
exemplo, eu me recordo de uma das aulas de história em que ele 
falava sobre Inês de Castro, então ele falava do príncipe apaixonado 
que, ao sabê-la morta, entrava nu na igreja, desesperado, e ainda ele 
fazia piada, ele dizia assim: “Pois é, vocês já imaginaram o príncipe, o 
apaixonado pela Inês de Castro, pelado, entrando com as coisas ba-
langando dentro de uma igreja, dentro de uma catedral?”. Todo mun-
do dava risada, mas aquilo, naquele instante, era gravado na cabeça 
da gente. E ele sabia fazer isso com uma maestria que só ele tinha. O 
Leminski falava acho que 14 idiomas, ele usava os ideogramas japone-
ses, chineses e tal, e ele tinha também outro lado. Ele nos ensinava o 
rigor da língua, ele nos ensinava aquilo que era, por exemplo, no hai-
cai. A métrica, as regras, o haicai tradicional, que é radical, não admite 
que você faça diferente. Ele dizia até que no Japão os mestres do haicai 
passavam anos para fechar um haicai porque não tinha encontrado a 
palavra ou a rima certa. Aí depois que ele nos ensinava qual era a forma 
correta, aí ele dizia, “mas nós brasileiros somos incapazes de fazer um 
haicai como o japonês faz, porque ele faz em cima do ideograma, e são 
intraduzíveis para o português”. Por exemplo, o haicai de verão, o de 
inverno... e esse haicai, ele é mais zen, é observativo, e nós brasileiros 
não conseguimos escrever nada sem colocar a emoção, o haicai é frio, 
é zen. Aí ele dizia assim, então vocês façam do jeito que vocês sentirem. 
O Leminski nos ensinava o rigor técnico, mas depois dizia que o estro, a 
inspiração, ela não pode também ser aprisionada numa camisa de sete 
varas. Então a gente faz a poesia com a liberdade da inspiração que vem 
de dentro, cada um faz do seu jeito. Você pode não fazer um haicai, mas 
você vai fazer alguma coisa parecida, com gosto, com cheiro de haicai. São 
os quase haicais. E você faça como você puder agora, depois você bota 
na gaveta, guarda e à medida que vai avançando na técnica você vai refa-
zendo aqueles rascunhos. A poesia, os haicais, eles são sempre obras em 
construção, vale todo o esforço, coloque sempre no papel.

ALT – Quanto tempo durou a convivência entre vocês e como aconteceu?

A. J. – Minha convivência com o Leminski foi duradoura. Começou 
no cursinho, ele nos acompanhava nos vestibulares, geralmente ele 

fazia o vestibular com a gente, tirava sempre dez, mas nunca 
fazia o curso. Nos anos subsequentes, nós nos torna-

mos amigos. Eu trabalhava numa editora, Edi-
tora Fonte, eu era o editor de uma revista 
chamada Cine TV. E ele tinha um livro na 

gaveta e a gente sempre cutucava “Mas 
que poeta que você é, você tem al-

gum livro publicado?”. Um dia ele me 
trouxe um original e eu consegui 

que minha editora publicasse uma 
tiragem pequena, 300 livros. Eu não 

sei o nome do livro, porque o nome 
era um ideograma, nós fi zemos uma 

primeira tiragem, esse livro eu não 
vejo na bibliografi a dele, deve ter se 

perdido, mas nós tiramos 300 exem-
plares. E a gente sempre se encontra-

va via de regra ali nas proximidades 
da Boca Maldita, naqueles 

bares que 

E assina Leminski, de próprio punho. E por essas razões e mais 
outras, quando nós criamos a Academia Cascavelense de Le-
tras e fomos escolher os patronos, eu indiquei o nome dele 
e reivindiquei ser o titular da cadeira para qual ele foi es-
colhido o patrono.  O amigo, o mestre e o grande escritor 
paranaense de todos os tempos, que, hoje, começa a ser 
um ilustre desconhecido para as novas gerações que 
não conheceram o concretista, o professor, o jornalista, 
o publicitário, o compositor, que ele fez “n” letras de 
música e fez música com os grandes revolucionários 
da música popular brasileira. Então é por isso que as 
pessoas dizem que o Leminski foi um poeta mul-
timídia, efetivamente ele atacou em todas as mí-
dias, e em todas elas com raro brilhantismo.

ALT – Qual é a importância de a academia 
redescobrir a obra de Leminski?

A. J. – O Leminski unia as duas coisas: o 
conhecimento profundo dos meandros da 
língua portuguesa, não só da língua portu-
guesa, porque ele era versado na literatura 
mundial, e também brigava para que as 
pessoas soubessem em profundidade os 
meandros da língua portuguesa, o ver-

náculo português, mas também ele dizia 
que a criação pressupunha liberdade de 

experimentação, liberdade de fazer diferen-
te, liberdade de você construir segundo a sua 

visão da realidade da literatura. Então ele unia 
o rigor científi co com a liberdade de expressão. 

Nisso ele foi extraordinário, porque ele não exigia 
que os seus alunos fi cassem presos a uma cami-

sa de força. E em outra coisa que o Leminski foi 
importante, que eu acho que hoje em dia é fun-

damental, é que hoje ninguém aprofunda mais 
nada, ninguém arrisca a ir além, o professor hoje, 

via de regra, é um mero anunciador de conteúdos; 
ele ia além do conteúdo, propunha que nós todos 

experimentássemos, não só conhecer as regras, a 
história da literatura, mas ele nos estimulava a ten-

tar fazer literatura. 

ALT – Com relação ao Leminski jornalista, 
você acredita que ele estaria contente com o 

jornalismo atual?

A. J. – Olha, ele era meio revoltado, até contra 
os próprios alunos dele. Eu lembro uma vez em 

que ele dizia pra mim que ele se sentia muito en-
tristecido de ensinar, ajudar, os filhinhos de papai 

a entrar na faculdade e depois se tornarem não 
agentes da boa prática profissional, mas meros 

mercantilistas. E ele se sentia até meio acabru-
nhado de ter servido de escada para pessoas 

que depois não iam servir a comunidade, 
a humanidade. Ele achava que o advo-

gado tinha que ter um compromisso 
social, os médicos e as outras profissões 

idem. Então com certeza hoje ele não 
estaria feliz com o jornalismo que se faz, 

um jornalismo mais comprometido com 
as linhas editorias, dos donos do poder, 

do que com o público.

tem ali, à tarde, na boca da noite, gostava de tomar 
chopinho ali. Várias vezes a gente fi cou ali jogando 
conversa fora, e ele dizia que fazer coisas diferentes, 
que estava pensando em ir para a publicidade, e foi, 
que queria fazer jornal, e foi. Ele colocava pra gente e 
de repente você via ele estava fazendo aquilo. Então 
a nossa convivência foi longa, convivência de amigo. 
Eu vou dizer uma coisa agora que vocês depois se qui-
serem cortar... ou não. Você ouviu falar da obra dele, 
o Catatau? Naquele tempo, nós vivíamos o tempo do 
amor, rock n’ roll e drogas. Ele naquela época pegou 
meio quilo de maconha, um quilo de maconha, foi ao 
pico do Marumbi, numa cabana, fi cou cerca de um 
mês, quase dois meses lá, e daí nasceu o Catatau. Ele fez 
uma experiência de como seria você usar a maconha e 
escrever sob o efeito da droga, deu o Catatau. Difícil de 
ler, um encadeamento de palavras aparentemente sem 
sentido. Foi isso. A gente conviveu uns dez anos. Um cara 
bacana, amigão assim.

ALT – O que infl uenciou na sua forma de escrever ter 
convivido com o Leminski?

A. J. – Pois é, eu tinha um senso bastante crítico, eu fazia 
e tinha vergonha de mostrar, eu aprendi com ele, inclusi-
ve, a métrica, a rima, essas coisas todas, que ele ensina-
va e dizia, “mas, olha, não necessariamente vocês são 
obrigados a fazer poesia dentro da métrica rígida e da 
rima, você pode fazer a poesia livre e tal”. Foi aí que 
eu descobri que podia fazer uma poesia mais livre. 
E foi quando eu escrevi esse primeiro livro meu, 
Incoerências, pessimismos e incertezas. Esse li-

vro nasceu foi que eu comprei uma máquina de 
escrever nova, e eu tinha bastantes poemas nos 

livros do primeiro ano da faculdade, às vezes tinha 
umas aulas chatas e fi cava rabiscando e fazendo po-

emas. Aí eu passei a limpo. Se você olhar esta capa de 
perto, vai ver que eu fi z a capa a partir de recortes dos 

jornais da época. Os Beatles estavam em pleno sucesso; 
em Minas Gerais, os policiais estavam baixando pau nos 

estudantes, em plena Ditadura; Roberto Carlos acabara de 
ganhar o prêmio de San Remo; a guerra do Vietnã estava 

em pleno de andamento; e esse rapaz e esse semáforo aqui 
signifi cavam a minha própria indecisão sobre o rumo a seguir. 
Então passei a limpo e quem prefaciou esse livro pra mim? Foi 
o próprio Leminski, que era meu professor:

 

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

8

25 out2009

CMYK




