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Não posso dizer que 
acompanho muitos blo-

gues fi elmente, de ler todas 
as postagens e ser fã de cartei-

rinha. Nem teria tempo para tudo 
isso no momento. Mesmo assim, há al-

guns endereços na Internet que merecem 
uma escapulida do corre-corre para uma visi-

tação apurada. Já falei aqui de alguns deles e não 
me privo dessa leitura por um simples motivo: faz 

com que eu me sinta bem. Da mesma forma que aquela 
música predileta e o livro de cabeceira são necessários em 

momentos diversos, os blogues de certas pessoas são sempre 
um bálsamo ao dia a dia por vezes conturbado.

Se defi nitivamente não há tempo para a leitura dos textos mais 
extensos, uma solução razoável é acompanhar os promissores 
blogues de fotografi as que pipocam na rede numa velocidade 
inimaginável. Diz, aliás, a fotógrafa Adelaide Ivánova, do ótimo 
blogue Vodca Barata (vodcabarata.blogspot.com), que hoje 
todo mundo é fotógrafo. E ela não diz isso de forma ressentida. 
Quem tira foto é mesmo, por mais besta que isso possa parecer, 
fotógrafo, e ninguém pode negar que hoje é mais fácil comprar 
uma câmera que um computador, por exemplo. O arremate fi -
nal é de Adelaide, ou Ivi, como é conhecida: “Quem quer ter 
profi ssão incomum vá ser astronauta! Que não dá pra comprar 
foguete nas Lojas Americanas, mas câmera dá”. Todos são fotó-
grafos. Procuremos, então, pelos melhores – ou mais cativantes, 
o que, no fi m, dá na mesma –.

Arielle Nadel (www.fl ickr.com/photos/bunnyrel/)

Para não digitar todo o endereço no navegador, procure no 
Flickr (site de postagem de fotos) pelo nome bunnyrel ou por 
365 Days of Danboard (365 Dias de Danboard). Danboard, para 
os que, como eu, não conheciam a palavra, é um robô de pa-
pelão personagem de uma história em quadrinho japone-
sa (ou simplesmente mangá) chamada Yotsuba&!, 
de Kiyohiko Azuma. O que vem mais ao 
caso é que a jovem fotógrafa 
Arielle Nadel entrou 
no Project 365 
(para mais 
p r o j e t o s ,  
procure por 
project _ 365 
no Flickr), que 
pretende, du-
rante um ano, 
publicar uma foto por 
dia sobre o assunto escolhido pelo fotógrafo. No caso de Ariel-
le, os simpáticos Danboards da fotógrafa protagonizaram as 
mais variadas situações e exprimem uma sensibilidade inima-
ginável para bonecos de papelão. Criativo e inspirador.

Scott Schuman
(thesartorialist.blogspot.com) 

e Garance Doré
(www.garancedore.fr)

Inspiração é, aliás, o que mais se busca quando da procura 
por imagens na rede. Referências são importantes a qualquer trabalho 
que se quer fazer. Se a busca não é por inspiração, ao menos um alívio estético 
é possível encontrar. Em qualquer um dos casos, a pedida é os blogues cita-

dos acima, ambos de responsabilidade de renomados fo-
tógrafos. O primeiro, Th e Sartorialist, 
de Scott Schuman, já virou sonho de 
consumo da galere que curte moda. 
Schuman começou o blogue – eleito 
um dos 100 mais infl uentes em design 
pela Time Magine – para dividir fotos 
de pessoas bem vestidas que ele via nas 
ruas de Nova Iorque: “Quando eu tra-
balhava na indústria da moda, sempre 
senti que havia uma desconexão entre o 
que eu vendia no showroom e o que eu 
via as pessoas reais (as verdadeiras pesso-
as legais) vestindo na vida real”. De Nova 
Iorque para as principais cidades do mun-
do, o blogue já virou livro e muitos fashio-
nistas sonham em ser clicados por Schu-
man, cujo olhar sobre as pessoas comuns faz 
transparecer mais do que as etiquetas das 

roupas usadas por elas.

A segunda é a presti-
giada ilustradora e 

há não muito tempo 
fotógrafa Garance Doré, 

namorada de Schuman. 
O mesmo streetstyle do 

namorado, ou seja, estilo de 
rua, é visto nas fotografi as de 

Garance, com o plus de haver no 
blogue dela belíssimas ilus-

trações envoltas no 
charme da fran-
cesa. Ares reno-
vados de moda 
e estilo você 
encontra neste 
espaço. Vale a vi-
sita, mesmo que 
você não queira 

saber qual é a última 
moda em Paris.
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A Entrevista

A Ju é sempre muito
comunicativa frente às câmeras. Anderson, sobre a matéria de maior repercussão,

falava sobre as armas que Marins Bello carregava:
E o Jeff revelou o grande 
segredo da diagramação.

Esta semana
fomos

entrevistados
pela TV FAG
sobre o ALT.
Seguem os
melhores

momentos:

Confiram a
matéria na 

íntegra no dia
7/11, às 11h45,

na CATVE.

...a bota na arma,

a bota na cinta,

 a bota nas costas...

Porque na

página posso

transmitir 
paz...

Trabalhar no

ALT é muito

satisfatório.

As vozes da guerra do Paraguai ressoam pela redação do ALT. Uma pauta que permeia esse cenário histórico é, no 
mínimo, um desafi o, afi nal, as bibliografi as menos se complementam do que se opõe. E já que fomos além da história 
escrita pelos vencedores, a jornada se alonga e fi cará para a próxima semana. 

Enquanto nos desdobramos sobre a versão dos derrotados e a busca do rastro de um tesouro perdido – que pode 
ter em Cascavel uma linha ainda a ser escrita –, oferecemos um banquete acadêmico.

O professor cascavelense Sandro Adriano da Silva debruça-se sobre a Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, e esmiúça, 
com especial atenção, a questão do desejo interdito, no caso, o desejo incestuoso de André pela irmã Ana, tendo 
como ‘obstáculo’ a fi gura paterna e a própria tradição e estrutura familiar.

Tal abordagem dialoga de forma interessante com a psicanálise, mais especifi camente, com a função do Nome-do-
pai esboçada por Jacques Lacan. Nessa perspectiva, tal como explica Roudinesco e Plon, o “pai exerce uma função 
essencialmente simbólica: ele nomeia, dá seu nome, e, através desse ato, encarna a lei. Por conseguinte, se a sociedade 
humana, como sublinha Lacan, é dominada pelo primado da linguagem, isso quer dizer que a função paterna não é 
outra coisa senão o exercício de uma nomeação que permite à criança adquirir sua identidade”.

Aliás, se lançarmos esse olhar para o cinema, podemos encontrar facilmente um fio condutor nas últimas 
quatro décadas: Toda Nudez Será Castigada (1973), de Arnaldo Jabor; de 1981, Pixote – A Lei do Mais Fraco; de 
1998, Central do Brasil, de Walter Salles; e de 2001, o próprio Lavoura Arcaica, versão cinematográfica dirigida 
por Luis Fernando Carvalho.

Esses fi lmes podem ser divididos em dois grupos. Em Lavoura Arcaica e Toda Nudez Será Castigada, há a fi gura do 
pai como obstáculo a ser transposto. Enquanto que no primeiro o pai se confi gurou como barreira instransponível, in-
clusive gerando uma psicose no personagem An-
dré, interpretado por Selton Mello, no segundo 
é um poder superado que permite o fi lho não só 
consumar o desejo pela mãe, mas transpor esse 
desejo a outra pessoa.

Nos outros dois fi lmes, Pixote - A Lei do Mais 
Fraco e Central do Brasil, a fi gura do pai é ausente. 
Pixote, o personagem principal do primeiro fi lme, 
é indiferente ao pai, tanto que o anuncia morto 
quando inquirido pela autoridade policial e isso 
o impulsiona a se identifi car como indivíduo, se 

perceber como tal no mundo. Em Central do Brasil, a narrativa é ao inverso. É o fi lho, sozinho e com difi culdade 
de se estabelecer como indivíduo, em busca do pai, que tem o poder de lhe dirigir e unir novamente a família, ao 
mesmo tempo em que é a representação da saga da mãe (Dora), que busca o ‘pai’, o objeto do seu desejo.

Outras conversas continuam, como a penúltima entrevista da sequência de falas sobre o poeta paranaense 
Paulo Leminski. Dessa vez, é o professor doutor Silvio Demétrio que esmiúça referências e refl exões. Mais perso-
nagens também estão à espreita e logo aparecerão em nossas páginas. Por enquanto, dobre-se nas trincheiras e 
leia o ALT de hoje, porque na próxima semana a promessa é de fogo.
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Num determinado espaço desse vazio e imenso 
mundo (hoje tão pequeno) havia um arquipélago de 
pequenas ilhas dispersas...

Numa dessas ilhas, vivia um homem sozinho. A co-
mida era escassa e a vida era muito sofrida e difícil...

Esse homem sabia as respostas para todas as per-
guntas que imaginava existir:

Quem sou eu?

De onde vem o mundo?

Existe uma substância básica a partir da qual 
tudo é feito?

Será que existe um sentimento natural de pudor?

Assim vivia o solitário homem, acreditando 
que era autossufi ciente...

Mas num belo dia, chegou até sua ilha uma 
garrafa com uma mensagem dentro escrita 
no mesmo idioma o qual achava que era o 
único (até porque ele acreditava ser o único 
de sua espécie) que sabia. Nessa mensagem 
estava escrito a seguinte pergunta:

“Onde está meu amor”?

Existem outros semelhantes a mim... 
Pensou ele. Mas quem é esse que procura 
pelo amor? E o que é o amor?

Essas eram perguntas as quais ele nunca 
havia formulado.

Então, após refl etir por várias luas, esse ser perdido 
e isolado não conseguir encontrar resposta alguma.

Só posso supor que o amor deve ser algo bom... Mas, 
então, onde estará o MEU amor?

Certo dia, inconformado com isso, ele começou a nadar de 
uma ilha para outra.

Qual foi a fi nalidade de tamanho esforço, nadar por anos e anos, 
se não encontramos a resposta que procurávamos? Nós nem ao 

menos descobrimos o que é esse tal de amor...

O velho sabiamente respondeu:

Meu jovem... Não sei ao certo o que lhe responder. 
O amor nos faz perguntas difíceis em momentos 

em que a razão impossibilita nossos objetivos. 
Por outro lado, nos dá respostas óbvias em mo-
mentos que palavra alguma se faz necessária. 
Chego a pensar que ele pode ser causa, cons-
tância e/ou fi nalidade...

A partir daquele dia, cada vez que alguém 
fazia uma pergunta, tal como:

Quem é responsável pelo meu existir?

Quem criou o mundo?

Porque vivemos nesse grupo?

Como o conceito “Deus” ainda não existia, 
as respostas, por mais diferentes que fossem, 
terminavam nas seguintes afi rmações:

...é o Amor...

...é o amor!

...é o a-m-o-r...

E assim, naquela grande ilha de nome 
CONTINENTE, aquelas pessoas que se 
dividiram em pequenos grupos passaram 
a se chamar FAMÍLIAS. Surgia a HUMANI-
DADE, frágeis mortais destinados, desde o 
princípio, a “amarem uns aos outros”.

Depois disso, passava a ser escrita uma 
história fascinante, cheia de realidade, ilu-
são, magia, perigos e muitos bravos vilões e 
heróis. Se não me falha a memória, começava 
mais ou menos assim:

ERA UMA VEZ...

*Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas da Unicentro

Imaginem a surpresa que ele teve ao ver 
que em cada ilha morava uma única pessoa.

Em cada ilha que chegava ele fazia a 
mesma pergunta:

Onde está meu amor?

Mas ninguém conseguia responder...

E em cada ilha que passava era um segui-
dor a mais que decidia acompanhá-lo em 
busca da tão sonhada resposta...

Foram anos e anos... Ilhas e ilhas... Até que 
cansados de tanto nadar, e com uma idade 
avançada, chegaram a uma ilha imensa e ali 
resolveram desistir e se alojaram...

Naquele lugar, havia comida em abun-
dância e tudo o que eles precisavam 

para viver como nobres.  O sexo aflo-
rava e a primeira geração ganhava os 

primeiros contornos.

A vida começara a ser algo mara-
vilhoso... Começara a valer a pena 

vivê-la intensamente...

Quando fi zeram um ban-
quete para celebrar tama-

nha fartura, umas das 
pessoas questionou o já 

idoso homem que es-
tava sentado a olhar 

pelo horizonte:

Aurora
  boreal

Norbert
Heinz*
GUARAPUAVA | PR

R$ 2, um rabugento e alguma coisa de cinema

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Vou ao sebo com R$ 5 e raramente saio 
de lá com as mãos vazias. É uma questão de 

princípio. Talvez o bolso, mas jamais as mãos 
– e a mente, diga-se –. E ora ou outra ainda me 

deparo com títulos extintos, cuja existência nos 
move a não destruir as pessoas como se não hou-

vesse amanhã. E por sorte minha, ora ou outra, por 
um preço quase ofensivo de tão irrisório.

Em primeiro de novembro, bem verdade, são pou-
cos os bolsos e carteiras ainda felizes, senão raros. En-
tão, decidi dessa vez visitar o sebo com apenas R$ 2, a 
minha cota mínima de investimento cultural semanal 
destinado a meses mais longos, salários mais curtos e 
anos inacreditavelmente ruins.

Pois bem, sigam-me às prateleiras.

À entrada do Sebo Bom Livro (Castro Alves, 2.052) 
lançaram-me os braços os lançamentos. O Caçador de 
Pipas e A Cidade do Sol, de Khaled Hosseini, e O vence-
dor está só, de Paulo Coelho, pediam quaisquer R$ 20. 
Mas passei reto e fui para o fundo, para a estante da qual 
muito me apeteceria qualquer um dos conservados 45 vo-
lumes, cujas lombadas assinalam Coleção Pensadores, da 
Abril Cultural. Bem contados, 42, alguns já foram vendidos. 
“E nem em Curitiba deve ter alguém com essa coleção tão 
completa e boa assim”, garante a proprietária Jandira Schon. 
Pena que um tanto acima do meu orçamento.

Mas me acenou lá de perto da porta uma pequena arma-
ção de metal repleta de livros de um tom amarelo-tempo. 
Apresentaram-se a mim por um sublime cartão de visitas, um 

pequeno aviso escrito em 
preto: “promoção: R$ 2”.

Fui desviando Tayler Caldwell e Irving Wallace e cheguei 
à obra-prima de Richard Elman, eternizada no cinema por 
Martin Scorsese pelo mesmo título: Motorista de Taxi (Re-
cord, 1976, 141 p.). “A emocionante história de um livre 
atirador na noite de Nova York”, resume a contracapa. 
Adicionaria ao lado de livre, solitário e desiludido movido 
a fi lmes pornô e sexo animalesco, e de atirador, pouco so-
lidário com desafetos, mas me pareceu exagero.

Na prateleira debaixo me escondi de John Fawles e 
Robert LudLum, de Paul Erdman e Victoria Hold, para 
cumprimentar Avery Corman. Afi nal, não é todo 
dia que se escreve um Kramer versus Kramer (Nova 
Cultural, 1988, 219 p.), que fez meio mundo chorar, 
Meryl Streep e Dustin Hoff man que os diga. A ver-
são para o cinema da história de Ted Kramer, que 
depois de abandonado pela mulher tem de lidar 
com as mil funções do trabalho e se tornar um 
bom pai, foi indicada a oito Oscar. 

Ainda por ali, entre Th omas H. Block e Len 
Deighton, entre Jack Higgins e Irvin Shaw, 
tem um Peter Benchley e a obra com que 
estreou em livro: Tubarão (Nova Cultural, 
335 p.), do qual muito entende Steven 
Spielberg. Sim, os olhos puxam a arte 
preferida. Mas antes de ser um clássico 
cinematográfi co, o era da literatura, com 
oito milhões de cópias vendidas poucas 
semanas após o lançamento em 1974. O 

próprio Benchley e Carl Gottlieb o adaptaram para Spielberg 
que, por sua vez, só em 1975, arrecadou mais de US$ 130 mi-
lhões, o fi lme de maior bilheteria até então. 

“Ora, deixe de lado obras que foram ‘adaptadas’”, pensei 
comigo, e segui meu caminho entre Michael Th omas e John 
Le Carré. Parei em Klaus Mann, que me lembrou do pai, Th o-
mas, um dos maiores romancistas do século XX. A principal 
obra do fi lho, Mefi sto (Record, 1936, 263 p.), que trabalha 
a decadência e a sordidez da Alemanha de Hitler, tinha 
também o preço do desejo: R$ 2.  E, por acaso, esse livro 
também virou fi lme. Soube agora há pouco, juro. O diretor 
húngaro Istvan Szabo ganhou o Oscar de Melhor Filme Es-
trangeiro com ele em 1981. Veja só!

O último livro que tomei em mãos não virou fi lme, pelo 
menos não que eu saiba. Mel Para os Ursos (Ed. Artenova, 
1963, 173 p.) virou, sim, item obrigatório para os suspiros 
dos críticos norte-americanos. “São tão poucas as histórias 
divertidas, que, quando surgem merecem amor! Mel para 
os ursos é um triunfo!”, garante Kingsley Amis, no New York 
Times Book Review. Já o New Haven Register canta uma 
obra “hilariante”: “Algumas obras como esta basta-
riam para afogar em riso a guerra fria!”.

Comprei o eleito título pelos famigera-
dos reais e fui-me embora. E deixo 

aqui bem esclarecido que o fato 
de o autor ser o mesmo Anthony 
Burges que escreveu Laranja Me-

cânica, histórico no cinema pe-
las mãos de Stanley Kubrick, se 
deve à imensa e irônica coinci-

dência. Você acredita?
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Eu gosto dos que têm fome

dos q ue m orrem d e v ontade            

dos que secam de desejo

dos que ardem

Adriana Calcanhoto

Lavoura do (Dês) Enredo
O romance Lavoura Arcaica¹, de Raduan Nassar, publicado 

em 1975, aborda, como uma das temáticas principais, a pai-
xão incestuosa de André por sua irmã, Ana, em um embate 
entre a liberdade e a tradição.

O enredo, em medias res, apresenta deslocamentos die-
géticos que o tornam uma narrativa densa, fragmentada, 
labiríntica, na medida mesma em que lhe afiguram ex-
pressionista. Dessa forma, os capítulos não obedecem 
a uma ordem linear, antes caracterizam o próprio rit-
mo narrativo como expressão do fluxo da memória 
do narrador-personagem, revelando suas angústias, 
e todas as suas tentativas de investigação diante 
da estrutura familiar de molde patriarcal, rural, 
assentado nos sentimentos míticos em relação 
a terra e às relações familiares.

Nessa “lavoura de desenredos”, funda-se a 
história de uma família de origem libanesa 
radicada no Brasil. Embora não haja mar-
cadores de tempo cronológico, alguns 
aspectos ligados à própria estrutura 
econômica e social indicam que a his-
tória situa-se no início do século 20. A 
família compõe-se de oito pessoas: 
Iohána, o patriarca; a mãe; os filhos 
Pedro, o mais velho; André, o nar-
rador-protagonista; Lula, o caçu-
la; e as filhas, Rosa, a mais velha; 
Zuleika; Huda; e Ana, objeto de 
desejo de André. Também faz 
referência ao avô, já falecido, cuja 
“imagem estava talhada na madei-
ra dos móveis” (LA, p. 25).

Os jantares da família são marcados 
pelos prolongados – e por vezes profé-
ticos – sermões do patriarca, os quais se 
apresentam como verdadeiras encíclicas 
de valores morais e regras de boa condu-
ta. São extremamente carregados de aspec-
tos doutrinários, fi losófi cos, e versam sobre 
a existência, sob o primado de uma ética cris-
tã, acentuando o valor do trabalho e da família 
como núcleo estruturante da sociedade e a ma-
nutenção de todo um ethos que, nas palavras do 
pai, expressam uma ideia de tempo cíclico:

A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família (a terra); 
existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões, amor, 
trabalho, tempo (LA, p. 183).

Do desejo à insolvência

O amor, a união e o trabalho de todos nós junto 
ao pai era uma mensagem de pureza austera guarda-
da em nossos santuários, comungada solenemente em 
cada dia, fazendo o nosso desjejum matinal e o nosso livro 
crepuscular; sem perder de vista a claridade piedosa desta 
máxima, meu irmão prosseguia sua prece, sugerindo a cada 
passo, e discretamente, a minha imaturidade na vida, falan-
do dos tropeços a que cada um de nós estava sujeito, e que era 
normal que isso pudesse ter acontecido, mas que importante 
não esquecer também as peculiaridades afetivas e espirituais 
que nos uniam, não nos deixando sucumbir às tentações, pondo-
nos de guarda contra a queda [...] e ele falou que estando a casa de 

pé, cada um 
de nós estaria 

também de pé, 
e que para man-

ter a casa erguida 
era preciso fortale-

cer o sentimento do 
dever, venerando os 

nossos laços de san-
gue[..]. (LA, p.23).

Nesse mundo cerceado desses valo-
res tão repressivos, André cresce e des-

cobre a sexualidade, experimentando-a 
sob a tensão, dor, desespero e devaneio 

de uma paixão interdita, inconfessável e 
além dos limites de qualquer possibilidade. 

Depois do encontro incestuoso com a irmã, 
Andre tenta persuadir Ana a prosseguir com 

a relação. Mas ela, atingida por um sentido de 
culpa, recolhe-se à capela familiar para rezar. 

André, desesperado, parte da fazenda e acaba 
sendo encontrado em uma pensão, por seu ir-

mão, Pedro, que, a pedido do pai, convence-o 
a voltar à fazenda. A conversa entre os dois é 

marcada por uma tensão, em meio a qual An-
dré revela sua paixão pela irmã.

A viagem de volta é silenciosa, mas a recepção 
ao “filho pródigo” é festiva: “Deus ouviu nossas 

preces”, dizem as mulheres, “aquele que tinha se 
perdido tornou ao lar” (LA, p. 160-161), proclama 

o pai, em tom solene. Preparam para André uma 
festa, no dia seguinte, a que ele chama, simbólica 

e emblematicamente “minha páscoa”, durante a 
qual Ana surge inebriante e intempestivamente, 

“serpenteando”, com toda a sua sensualidade, 
observada, ao longe, por André. Nesse momen-

to, Pedro, que se mantém soturno, chama o pai 
e “vociferando uma sombria revelação, seme-

ando nas suas ouças uma semente insana” 
(LA, p. 192), delata-lhe o incesto. O patriar-

ca, tresloucado, “ferido nos seus preceitos, e 
possuído de cólera divina” (LA, p. 193), entra 

no círculo de dança e atinge mortalmente 
Ana, “a dançarina oriental” (LA, p. 192), com 

o alfanje e, em seguida, cai com um ataque 
fulminante. Todos, exceto André, clamam 

desesperados “como de um parto, um vagi-
do primitivo, Pai!” (LA, p. 193).

Lavoura arcaica apresenta-se com a in-
clusividade de uma composição que, 

tomando como modelo a parábola 
do filho pródigo, preenche-a com 

os múltiplos nexos conflitivos da 
vida familiar, a forma da histó-

ria aí inseparável da forma da 
linguagem, no ritmo da pai-

xão incestuosa do perso-
nagem-narrador, e que 

se abre para uma visa 
trágica do mundo.

Assim se dá a 
criação do ro-

mance: um 

livro marcado pela inversão 
de certas ideias e dogmas, 
sacralizando o profano com 
a força da relação incestuosa 
entre Ana e André, e profa-
nando o sagrado ao sustentar 
essa relação. Também por 
causa dessas dualidades, o 
romance é dividido em duas 
partes, que têm sentidos se-
mânticos opostos: a Partida e 
o Retorno. A terra, o trigo, o 
pão, a mesa, a família, o amor 
– como leitmotif – tornam-se 
emblemáticos temas, traba-
lhados de maneira a afigurar a 
obra como um texto questio-
nador e dramático.

Tenso porque retratam sob o 
signo de uma tradição supos-
tamente inabalável, uma dor 
exasperante que se materiali-
za no plano da expressão, por 
meio dos procedimentos esté-
ticos, capazes de traduzir toda 
a diluição da personagem, nos 
momentos mais críticos de 
perquirição interior, enfim, 
seu abandono, sua angústia, 
em uma narrativa convulsa, 
num modelo narracional que 
submete a sequência dos episó-

dios a uma justaposição de partes 
móveis e interativas – metáfora do 

desejo e sua insolvência –.

O método ficcional a partir do qual 
o romance se organiza é o fluxo da 

consciência, e a sintaxe narrativa apre-
senta deslocamentos espaço-temporais 

aliados ao recurso do flash back, seme-
lhantemente ao ritmo da memória, o que 

enseja o caráter diluído da obra em conso-
nância com o estado interior do narrador-

personagem, André.

Romance intimista, cujo trabalho formal levou a 
linguagem às fronteiras da prosa poética, a obra de 

Raduan Nassar se assenta nas metáforas de refúgio 
dos dramas e paixões da carne e da linguagem, tam-

bém elas reféns da tensão que encobre a narrativa:

Os olhos no teto, a nudez dentro 
do quarto; róseo, azul ou violáceo, 

o quarto é inviolável; o quarto é 
individual, é um mundo, quarto 

catedral, onde, nos intervalos 
da angústia, se colhe, de um 

áspero caule, na palma da 
mão, a rosa branca do de-

sespero (LA, p. 9).

Do sagrado e 
do profano:

a lei do pai

Esse momento inaugural da narrativa pode 
ser lido como uma metáfora da clausura de 

André, presente em toda a obra, e fluxo da 
consciência, que retoma aspectos importantes 

que caracterizam a atenção dada ao espaço na 
obra. É sintomático como André, em sua profanei-

dade, sacraliza o espaço, tornando-o seu “quarto 
catedral”, por meio do interdito, ou do não-dito. 

Ao referir-se ao quarto como um “mundo”, André 
atribui-lhe uma noção de contiguidade da fazenda, 

e, assim, fecunda seu espaço com o mesmo desespero 
branco com o qual se sente segregado da família:
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Era um es-
paço de terra 
seca que nos 
separava, ti-

nha susto e 
espanto nes-

se pó, mas não 
era uma des-

coberta, nem 
sei o que era, 

e não nos di-
zíamos nada 

[...] (LA, p. 11)

O alheamento de André 
revela-se, desde a sua ado-

lescência, quando, aos de-
zessete anos, decide tan-

genciar o peso da tradição 
que cerca a família:

[...] pela 
primeira vez 

senti o fl uxo 
da vida, seu 

cheiro forte de 
peixe, e o pássaro 
que voava traçava 
em meu pensamen-
to uma linha branca 
e arrojada, da inércia 
para o eterno movi-
mento; e mal saindo da 
água do meu sono, eu 
disse cegado por tanta 
luz tenho dezessete anos 
e minha saúde é perfeita e 
sobre esta pedra edifi carei 
a minha igreja particular, a 
igreja para o meu uso, a igreja 
que frequentarei de pés e cor-
po desnudo, despido como vim 
ao mundo, e muita coisa estava 
acontecendo comigo pois me 
senti num momento profeta da 
minha própria história (LA, p. 89).

A partir desses quadros narrativos, a personagem 
vai depurando por toda a narrativa sua tentativa 
catártica de confi ssão. Confi ssão igualmente inter-
dita, a linguagem para Andre é por vezes rebelde por-
que seus sentimentos e palavras parecem sangrar pela 
mesma ferida: sua desmedida, sua hybris.

André, ainda na fazenda, elege para si e para seu 
devaneio, espaços nos quais sua imensidão íntima 
possa renovar-lhe algum sentido para a existên-
cia, para a paixão incestuosa, revelada em um 
ímpeto ao irmão, Pedro:

“Era Ana, era Ana, Pedro, era 
Ana a minha fome” explodi 
de repente num momento 
alto, expelindo num só jato 
violento meu carnegão 
maduro e pestilento, “era 
Ana a minha enfermida-
de, ela a minha loucu-
ra, ela o meu sopro, o 
assédio impertinente 
dos meus testículos” 
(LA, 109).

Essa passagem au-
tentica a narrativa 

como prosa poética 
porque sua linguagem 

torna os significados in-
certos, seus implícitos estão 

prenhes de significado, haven-
do um princípio radicalmente 

metafórico que está no íntimo de 
toda função de simbolização.

Numa perspectiva de interpretação 
pelo viés do arquétipo, a fi gura feminina de 

Ana representa o que Durand (2001) deno-
mina de “regime noturno da imagem”:

Por vezes, com efeito, o desejo de 
eternidade liga-se à agressividade, à ne-
gatividade, transferida e o objetiva, do 
instinto de morte para combater Eros 
noturno e feminóide, e até agora classifi -
camos esses símbolos antitéticos, purifi -
cadores e militantes. Pode-se, nesse caso, 
ver com Jung, uma coincidência de uma 
parte da libido com a proibição do inces-
to, a luta contra revolução incestuosa e os 
seus símbolos femininos ou terriomórfi cos 
(DURAND, 2001, p. 197).

Todas as vezes em quem Ana “serpenteia” na narrativa, 
está sempre para uma ordem do gozo ou da sedução. É sin-
tomático como ela surge em dois momentos da narrativa, 
retomados pelo narrador-protagonista em meio à dança. A 
música estabelece um contraste dramático, pois endossa a 
ambiguidade da relação entre o sagrado e o profano, como 
nuances do trágico da obra. Ela reveste-se ainda de um tom 
orgiástico, onírico, umedecido ao vinho que promove essa 
ascese, não só no fl uxo da memória de André, mas também 
no enredar do texto. A dança é uma performance dos senti-
dos, um certo dinamismo psíquico, cósmico, social, a partir 
dos quais o sacrifício se realiza.

Arquetípica, a metáfora do vinho remete ao delírio, ao ex-
cedente voraz da linguagem, jorro do texto que inebria os 
sentidos, em um tom confessional, de desespero, de ca-
tarse, “dentro da noite veloz”. Assim, o vinho, símbolo 
do recalque de André, dilui essa lavoura em tragici-
dade, reelaborada pelo dionisíaco, afi gurando a 
André uma imagem de proscrição, metáfora de 
seu lugar “à esquerda” da família, da mesa, do 
discurso patriarcal:

Eram esses os nossos lu-
gares à mesa na hora das 

refeições, ou na hora dos 
sermões: o pai à cabecei-

ra; à sua direita, por or-
dem de idade, vinha pri-

meiro Pedro, seguido de 
Rosa, Zuleika, e Huda; à 

sua esquerda, vinha a mãe, em 
seguida eu, Ana, e Lula, o ca-
çula (LA, p. 156).

À direita do pai, permaneciam a ordem, a 
racionalidade, a segurança, a tradição; en-
quanto que aos “esquerdos”, os estigmas 
da sedução, do desvio, os inescritos:

O galho da direita 
era um desenvol-
vimento espontâ-
neo do tronco, 
desde as raízes 
[...] já o da es-
querda trazia 
o estigma de 
uma cicatriz, 
como se a mãe, 
que era por 
onde começava 
o segundo galho, 
fosse uma ano-
malia, uma protu-
berância mórbida, 
um excerto junto 
ao tronco talvez fu-
nesto, pela carga de 
afeto; podia-se quem 
sabe dizer que a distri-
buição dos lugares na 
mesa (eram caprichos 
do tempo) defi nia as 
duas linhas da família) 
(LA, p. 156-157).

André conserva traços de uma certa 
androgenia, metaforizada pela disso-

lução do discurso do pai, do seu lugar 
gauche à mesa, remetendo à ruptura, à 

quebra de paradigmas e das verdades 
tidas como inamovíveis.

A imagem do pai, de Pedro e das irmãs 
está sempre remetendo ao trabalho, ao 

pão, à família; ao passo que a imagem 
de André e Ana, às festividades. Lavou-

ra Arcaica transita entre o apolíneo e 
o dionisíaco, entre o ethos familiar e os 

desejos de André. Talvez seja na lingua-
gem diluída de André que resida essa 

única ordem possível e elocução do seu 
desejo, sua interdição e insolvência.

*Mestrando em Literatura Contemporânea Brasileira 
pela UEM

¹ As citações aqui elencadas referem-se à edição da Com-
panhia das Letras, de 1989, apresentadas pela sigla LA, 

seguida da página correspondente.
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Luciano visita Marina após 
receber uma mensagem de Iracema con-
tando que ela estava triste por causa de 
sua situação com Caio. Caio diz a Paloma 
que pensará na proposta para o emprego 
de DJ em Barcelona. Alex se nega a des-
truir o quarto do hotel. Luciano convida 
Marina para ir ao festival de música. Veri-
diana confessa a Guilherme que destruiu 
o quarto e o deixa furioso. 

TERÇA - Caio teme que Luciano e Mari-
na se reaproximem. Veridiana tenta con-
vencer Alex a reconsiderar sua decisão 
de terminar o namoro. Filó e Adamastor 
se esforçam para conviver pacifi camente, 
mas acabam implicando um com o ou-
tro. Luciano conta a Veridiana que con-
seguiu uma bolsa para estudar em Paris e 
se decepciona com a reação dela. 

QUARTA - Marina diz a Caio que não con-
seguirá perdoá-lo. Alex abandona o palco. 
Norma Jean ampara Alex no camarim e 
ele diz que precisa voltar a ser a pessoa 
que sempre foi. Domingas pede para Ma-
rina perdoar Caio e a deixa confusa. 

QUINTA - Marina fica abalada ao ver 
Caio e Paloma juntos e sai do quarto. 
Paloma vai embora em seguida sem 
perceber que esqueceu a cópia da cha-
ve. Filó e Adamastor se beijam. Marina 
diz a Domingas que jamais perdoará 
Caio e avisa que irá para a França com 
Luciano. Alex estranha o comporta-
mento de Veridiana. 

SEXTA - Último capítulo da temporada.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Rose fi ca irritada ao per-
ceber que Alcino a observa. Severo fi ca 
nervoso com a insistência de Verônica 
em saber sobre a foto que Adalgisa 
trouxe.    Adalgisa sugere um jantar a 
Severo para conversar sobre a foto da 
antiga funcionária. 

TERÇA - Alcino elogia Rose, que fi ca enver-
gonhada. Gustavo fi ca furioso e decide não 
jantar com as crianças. Adalgisa faz exigên-
cias a Severo para não revelar seu segredo. 
Rose conta para Gustavo sobre a doença de 
Alcino, mas ele não acredita. Adalgisa revê 
uma foto de Sofi a e Alcino juntos. 

QUARTA - Verônica fi nge chegar e não 
saber o que está acontecendo. Alcino 
tenta falar com Paolo, que não lhe dá 
atenção. O empresário fi ca furioso e 
não quer falar com Rose. Verônica diz 
que Alcino se precipitou em colocar 
Rose como sua assistente. 

QUINTA - Verônica não gosta da ideia 
de ter que dividir a herança de Alcino 
com um fi lho. Glória conta vantagem 
por chegar de carro no colégio e Luli 
chama sua atenção. Tarcísio fala para 
Eurídice que está ouvindo cada vez me-
nos e teme não poder mais tocar piano. 

SEXTA - Rose e Alcino veem Verônica e 
ela disfarça. Taís impede Bené de falar 
para Heloísa que viu Gustavo. Gustavo e 
Rose explicam tudo para Bené, que pro-
mete manter segredo. Rose e Gustavo 
entram no baile e chamam a atenção de 
todos os presentes. 

SÁBADO - Rose fi ca apavorada e Alcino 
tenta tirar a máscara de Gustavo. Bené leva 
Gustavo para os bastidores e o convence 
a não enfrentar Alcino. Davi pergunta por 
que Sofi a se sente desconfortável perto de 
Alcino. Alcino vai à casa de Rose e cobra 
uma resposta para sua declaração de amor. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - O dono do circo reconhece 
a foto de Xico e se anima com a proposta 
de Edgar. Dafne combina com Espeto a 
exposição do macaco e acredita que será 
um sucesso. Edgar conta para Judith que 
achou o verdadeiro dono de Xico. 

TERÇA - Ivonete diz a Adenor que se 
sente culpada por enganar o marido. An-
selmo e Jandir conversam sobre Fabiano. 
Xico fi ca ansioso para mostrar suas fotos 
a Espeto.Pelópidas promete se vingar de 
Judith caso ela esteja lhe traindo. 

QUARTA - Lili diz a Ivonete que tem 
uma foto que lhe compromete. Vicen-
te tenta se acertar com Gabriel e conta 
que pretende se casar com Hannah. O 
médico constata a recuperação de Ga-
briel, mas alerta que ele pode ter pro-
blemas de fertilidade. 

QUINTA - Ivonete ameaça contar tudo 
para Fabiano, mas Adenor a impede. 
Denis e Amarilys se encontram no in-
terrogatório. Bianca avisa Espeto que vai 
fazer uma confusão na delegacia. Bian-
ca convence Socorro a colaborar com a 
fuga. Lili esquece a bolsa no bar e Jandir 
encontra a foto de Ivonete e Adenor. 

SEXTA - Gabriel conversa com Fabiano 
e tenta acalmá-lo. Ivonete implica com 
o namoro falso de Adenor e Lili. Fabia-
no decide ir até sua casa e Gabriel o 
acompanha. Fabiano pede satisfações 
para Ivonete que assume seu romance 
com Adenor e revela que Valdemir não 
é filho de Fabiano.

SÁBADO - Os policiais tentam impedir 
a fuga dos detentos, mas Pelópidas esca-
pa. Pandolfi  acusa Denis e Lili de terem 
armado a fuga, mas lamenta não poder 
provar. Pelópidas chega todo machuca-
do à casa de Espeto e Felipe aconselha 
chamar Socorro. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - O começo de uma carreira 
internacional e uma despedida das pas-
sarelas. O grande desfi le “Petra Fashion 
Days” simboliza o início da novata Lu-
ciana em passarelas internacionais e o 
provável fi m da carreira da renomada 
modelo Helena. Na noite anterior ao tão 
esperado desfi le, a euforia de Luciana faz 
com que ela tenha um lindo sonho. Nas 
cavernas de Petra, na Jordânia, a jovem 
dança livremente ao som de uma fl auta e 
acorda sorrindo, feliz com o sonho.

TERÇA - Luciana entrega um bilhete a 
Bruno e pede que ele o leia quando ela 
for embora. Renata reclama com Miguel 
por levá-la a uma nutricionista. Marisa 
conversa com Renata, que fi ca nervosa 
com as perguntas da nutricionista e sai 
do consultório atordoada. Betina encon-
tra Tereza e Carlos na academia. 

QUARTA - Luciana é ríspida com Hele-
na. Felipe e Bruno visitam a Igreja das 
Lágrimas e Bruno paga a promessa de 
sua mãe. Felipe pergunta por qual das 
duas Bruno fi cou encantado. Marcos 
conta para Gustavo sobre Dora. Edite e 
Sandrinha sugerem que Dora arrume um 
emprego de babá e ela fi ca interessada. 

QUINTA - Miguel decide operar um pa-
ciente e Celeste diz que ele deveria esperar 
o médico-chefe, mas ele assume a respon-
sabilidade. Suzana chega com Ingrid ao es-
critório e Paixão fi ca irritada. Bruno e Feli-
pe passeiam pelas ruas de Jerusalém. Felipe 
liga para Fanny e marca um encontro com 
ela e uma amiga. Dr. Moretti cumprimenta 
Miguel pelo sucesso da cirurgia e Celeste 
não gosta. Simone avisa a Luciana que ela 
deve ir de ônibus e a deixa furiosa. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO OS CAPI-
TULOS DE SEXTA E SÁBADO DE “VIVER A VIDA” 
AINDA NÃO HAVIAM SIDO GRAVADOS

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Bela incentiva Vera a reagir, 
mas ela diz que a culpa, o medo e a ver-
gonha são os principais motivos pelos 
quais ela não consegue viver realmente. 
Hortência e Bela não entendem do que 
ela teria medo. Vera diz que não aguen-
taria ser rejeitada por Rodrigo. 

TERÇA - Ataulfo e Bárbara conversam 
sobre fi nanças. Diogo e Diego descon-
fi am de que Adriano esteja envolvido 
com o noivado de Verônica. Ricardo diz 
que está apaixonado e Ariosto parabeni-
za o amigo. Dinho encara Verônica, que 
disfarça. Ricardo não sai de perto dela. 

QUARTA - Rodrigo e Vera têm ótima 
empatia. Ele diz que estava curioso para 
conhecê-la de tanto que Bela a elogia-
va. Vera e Rodrigo trocam elogios e se 
divertem. De repente, Rodrigo diz que 
ela lhe parece familiar e Vera fi ca tensa. 

QUINTA - Bela revela que é virgem e Rodrigo 
fica comovido. Os dois se beijam novamente. 
Berenice vê Dinho e Verônica se beijando, e 
derruba a bandeja. Eles se recompõem rapi-
damente e Dinho diz que é apenas uma brin-
cadeira de primos. 

SEXTA - Max conta que não aguenta 
mais trabalhar no bar e que gostaria 
mesmo é de ser DJ. Ataulfo e Dinho pla-
nejam dar um grande golpe em Ricardo. 
Guto vai até a casa de Vanda, que fi ca 
assustada e sai com ele imediatamente. 
Gastão procura por Samantha no calça-
dão e se anima ao vê-la se aproximando. 
Ela fi ca surpresa ao achar que é um en-
contro casual. Bela e Rodrigo se encon-
tram na agência. Os dois comentam 
sobre a noite passada e Bela diz que está 
se sentindo culpada por causa de Cíntia. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - 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. 

TERÇA - Policial anota tudo que Bruno e 
André contam sobre Nina. Os dois dizem 
que ela deu um tiro no segurança e fugiu. 
O policial diz a Bruno e a André que eles 
terão que ir à delegacia fazer um Boletim 
de Ocorrência. Bebel diz a André que 
quem morreu na piscina foi Juraci. 

QUARTA - Pedro vai ao hotel onde Nina 
está. Rafael leva Pedro e Nina para Pa-
raty. Bruno aborda Pedro, quando ele 
está saindo do hotel com Rafael e Nina. 
Khalid e seus dois homens sacam suas 
armas e ameaçam Rafael. 

QUINTA - Domi, Felipe e o segurança 
da chácara dos Castellamare saem cor-
rendo ao ouvirem os berros do Caló. 
Eles fi cam apavorados ao verem Caló 
dentro da piscina abraçado ao corpo 
de Freda. Caló chora desesperado. Gigi 
aproxima-se, vê a cena e explode. Tony 
fi ca desesperado ao saber do ocorrido. 

SEXTA - Caló estende a mão a Bruno 
num gesto solene. Tony explode, mas 
Caló o faz virar-se de modo a fi carem 
ambos de costas para Bruno e afi rma 
que amanhã, o assunto será diferen-
te. Tony afi rma a Paulo que vai matar 
Bruno e que antes de ser um policial é 
fi lho e pai. Wagner, Lurdes, João, Bebel e 
Orlando vão ao velório. Luísa encontra 
com Dog no velório de Freda. Ele diz à 
ex que se afastou para protegê-la. 

SÁBADO - Não há exibição.

Escola de Atores
Mais uma iniciativa promete ajudar a 

alavancar o cinema local. Hoje, a partir das 14 ho-
ras, na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), 
tem a aula inaugural da Seven Five Escola de Atores. O objetivo 
do curso, teórico e prático, é formar atores para atuação em 
teatro, cinema, televisão e publicidade. A Escola dispõe de la-
boratório de áudio e vídeo, sala de ensaios, sala de aula e es-
paços para apresentações teatrais. Os professores são: Chico 
Penafi el, Edson Bueno, Luciano Dallastra, Ândrea Sulzbach, 
Solange Bueno e o cineasta e diretor da secretaria de Cul-
tura Antonio Marcos Ferreira. As matrículas podem ser 
feitas no Shopping JL ou na hora. Mais informações pelo 
(45) 8404-0862 e (45) 3223-0450 ou no site http://seven-
fi ve.zip.net.

Enhollywood
Lembrando que Cascavel conta também com o en-

tusiasmo da Escola de Cinema da Brazstudio Pulp 
Fiction, que há três semanas está funcionando no 
MAC (Museu de Arte de Cascavel), embaixo da 
Biblioteca Pública. Os primeiros vídeos do gru-
po já estão disponíveis no YouTube. Procure por 
Enhollywood: Welcome To Th e Machine e confi ra 
o que Clodoaldo Cristofoli, Sandro de Sá e compa-
nhia estão produzindo.

Mostra Francesa
É sempre bom relembrar: o cinema francês não se 

resume a Nouvelle Vague. Aqui mesmo no Seleção ALT 
já indicamos como prova O Fabuloso Destino de Amélie 
Poulain (2001), obra-prima de Jean-Pierre Jeunet, com 
a fantástica Audrey Tautou. Mas quem quiser ter cer-
teza e também conhecer um pouco mais do cenário 
cinematográfi co contemporâneo daquele país não 
pode perder a Mostra de Cinema Francês que rola 
de 9 a 14 de novembro no Sesc de Cascavel. Mais 
informações na coluna da semana que vem.

Teatro e Cinema
Quem acompanhou o 24º Festival de 

Teatro de Cascavel, que terminou on-
tem, também teve opções cinema-
tográfi cas. A secretaria de Cul-
tura trouxe para o festival uma 
Mostra de Filmes de Teatro na 
França. Entre documentários e 
peças gravadas, o espectador 
pôde conhecer algumas das 
pesquisas que estão desen-
volvendo por lá. Os fi lmes 
exibidos foram: Brook por 
Brook (2001); Uma outra 
solidão (1996); Claude 
Régy, o transmissor 
(1997); Com um fi o 
na pata (2002); e Tio 
Vânia (2004).

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“O mundo é pluricultu-
ral porque vive perma-

nentemente em guerras, 
defl agradas ou latentes, bé-

licas ou diplomáticas – sempre 
o confronto, sempre a força. Não 

só o mundo, mas todos os países são 
pluriculturais; não só países, mas nações; 

não só nações, mas regiões, bairros, raças, 
classes sociais e sistemas políticos: todos os 

grupos humanos são pluriculturais. Todos 
têm seu conceito de feio, bonito e belo. Há 

que se tomar partido: juntar-se aos que lutam 
contra todas as formas de opressão, em todo o 

mundo! A cultura refl ete e revela os confrontos 
de patrícios e plebeus, burguesia e monarquia, 

proletários e capitalistas,  camponeses e latifun-
diários... Quando a cultura de uma época ou país 

é universalmente aceita como sendo a melhor, 
única e mais perfeita, é porque a opressão ali é 

universalmente exercida, sem contestação. Toda 
cultura é impura ou se impurifi ca ao contato 

com outras culturas. O dilema de toda cultura 
é esfi ngético: – “Ou me devoras (decifras) ou 

serás devorado”. Culturas imperialistas e co-
lonialistas devoram, digerem e devolvem 

elementos culturais dos países coloniza-
dos – somos obrigados a digerir, meta-

morfoseados, formas culturais que um 
dia foram nossas: Carmen Miranda e 

seus shows musicais em Hollywood 
durante a Segunda Guerra Mundial, 

equilibrando bananas e abacaxis na 
cabeça, é o exemplo mais transparen-

te. Ela tinha consciência disso e cantava: 
– “Disseram que eu voltei americaniza-

da...”. Tinha razão! Criar nossa própria cul-
tura, sem servidão àquelas que nos são im-

postas, é ato político e não apenas estético; 
ato estético, não apenas político!”

A Estética do Oprimido,
de Augusto Boal

“A Estética do Oprimido, ao propor 
uma nova forma de se fazer e de se 
entender a Arte, não pretende anular 
as anteriores que ainda possam ter 

valor; não pretende a multi-

plicação de có-
pias nem a reprodução 
da obra, e muito menos a vulga-
rização do produto artístico. Não queremos 
oferecer ao povo o acesso à cultura – como se cos-
tuma dizer, como se o povo não tivesse sua pró-
pria cultura ou não fosse capaz de construí-la. Em 
diálogo com todas as culturas, queremos estimular 
a cultura própria dos segmentos oprimidos de cada 
povo. Queremos promover a multiplicação dos ar-
tistas. São os artistas, eles próprios, que se multipli-
cam, não suas obras copiadas. Não se podem fazer 
cópias de um ser humano – cada um é único e essa 
é sua aura, ou dela é parte. Cada um é parte de uma 
classe, gênero, etnia, país ou grupo de oprimidos da 
mesma opressão. Cada um é um, e é o todo.”

A Estética do Oprimido, de Augusto Boal

“A sinestesia está mais presente em nossas vidas do 
que dela somos conscientes. Até mesmo os elogios po-
éticos com que um sommelier descreve as qualidades 
da sua bebida enaltecem o gosto do vinho, que seria 
menos saboroso sem a poesia do especialista.  (...) Si-
nestesia é diferente da cenestesia, que se refere às 
impressões sensoriais internas do organismo que 
fazem com que nos sintamos bem-dispostos ou 
tensos, saudáveis ou doentes. (...) É bom termos 
uma palavra para cada coisa: melhor ainda, 
criar uma coisa para cada palavra – esta é 
uma das funções da arte.”

A Estética do Oprimi-
do, de Augusto Boal

6

01 nov2009

CMYK

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Ocorrerão mudanças no trabalho, de-
vido a necessidade de planejar melhor 
suas ações. Será bom que você se man-
tenha dentro do que foi planejado para 
que não haja enganos.

Possibilidade de iniciar um novo romance. 
Idéias brilhantes continuarão benefi cian-
do-o no trabalho. Procure apenas manter-
se organizado. Você vai encontrar um jeito 
inteligente de sair de uma situação difícil.

Aproveitando suas oportunidades para 
fazer novas amizades e arquitetar novos 
planos para ganhar dinheiro, demons-
trará ser prático. Tudo estará bem hoje. 
Esteja atento para uma novidade.

Você vai progredir no campo profi ssional 
e fi nanceiro. O amor está em excelente as-
pecto. Qualquer chance de melhorar em 
sua carreira, seja artística, administrativa, 
cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

Conte hoje com a proteção de pessoas 
da família. Boas infl uências para reve-
lar planos para o futuro, fazer amigos, 
obter resultados positivos e práticos. 
Cuidado com discussões. 

E' bom que busque uma compreensão 
mais profunda sobre o seu psiquismo e 
sobre a maneira como se relaciona com as 
pessoas. Compreendendo melhor a si mes-
mo, você poderá adquirir mais segurança.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Momento em que se encontrará mais am-
bicioso, empreendedor, hábil e confi ante 
em si mesmo, o que deverá levá-lo a ter 
lucros nos negócios. Muito sucesso profi s-
sional e social e muita prosperidade geral.

Dia que lhe propícia resultados satisfa-
tórios, principalmente sobre planos para 
futuros. Todavia, deverá confi ar descon-
fi ando em quem quer que seja, cuidar da 
saúde e evitar desordens.

Coopere com os colegas de trabalho. 
Sua recompensa virá dessa cooperação. 
Indícios positivos de bons negócios, de 
lucro em suas transações comerciais. 
Tendência a tristeza e ao pessimismo.

Fase em que será notado onde compa-
recer, sua reputação será elevada e seus 
ideais e ações deverão ser seguidas por 
pessoas que vivem a sua volta. Mas 
ependa da sua própria capacidade.

Período de maior isolamento, mas favo-
rável para a meditação e o contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional 
e melancolia, além da habitual.

Aja com inteligência e com perícia que 
conseguirá chegar onde pretende. Êxi-
to pessoal, social, elevação do caráter e 
felicidade íntima e amorosa. As forças 
estimulam a criatividade.

Cascavel
Bastardos Inglórios
Ação / Comédia Cult, 18 Anos/ Le-
gendado, dur. 2h33. Cine JL2: Ter. Qui 
18h00, 21h00. Sáb. Dom. Seg. Qua 
15h00, 18h00 e 21h00.

Te Amarei para Sempre (estreia sábado)
Drama/Romance – 107 minutos; Le-
gendado – 12 anos. Cine West Side 
1: Sábado e Quarta às 14h15, 19h10 e 
21h20. Domingo e Segunda (Feriado) 
14h40, 19h20 e 21h20. Terça e Quinta 
15h15 e 21h00. Cine JL 4: Ter. Qui 21h30. 
Sáb. Dom. Seg. Qua 19h20 e 21h30.

Up - Altas Aventuras
Animação – 96 minutos; Dublado – 
Livre. Cine West Side 1: Sexta 14h15. 
Sábado/ Quarta/ Domingo e Segunda 
(Feriado) 16h40. Terça e Quinta 19h15.

Pacto Secreto
Horror – 101 minutos; Legendado – 14 
anos. Cine West Side 1: Sexta
16h00, 19h15 e 21h05. Cine JL 1: Sex.  
17h00, 19h10 e 21h20. 

Tá Chovendo Hambúrguer (estreia 
sábado)
Animação – 90 minutos; Dublado – Li-
vre. Cine West Side 2: Sábado e Quarta 
14h00, 15h40, 17h20 e 19h20. Domin-
go e Segunda (Feriado) 14h30, 16h15, 
19h10. Terça e Quinta 15h00, 16h40 e 
19h00. Cine JL 2: Sex. Sab. Dom. Seg. 
Qua. 14h00, 15h50, 17h40, 19h30 e 
21h20. Ter. Qui. 17h40, 19h30 e 21h20.

O Seqüestro do Metrô 123
Suspense – 121 minutos; Legenda-
do – 14 anos. Cine West Side 2: Sexta 
14h10, 16h30, 19h00 e 21h20. Sábado/ 
Quarta/ Domingo e Segunda (Feriado)  
21h00. Terça e Quinta 20h45. Cine JL 
4: Sex. 19h20 e 21h30. Sab. Dom. Seg. 
Qua.  17h10. Ter. Qui 19h20.

Se Beber, Não Case!
 Comédia- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 1:40min. Cine JL 3: Sab. Dom. Seg. 
Qua.  15h00, 17h00, 19h00 e 21h00. 
Sex. Ter. Qui. 19h00 e 21h00. 

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

Toledo
Se Beber, Não Case!
Comédia- 14 anos- Legendado- Dura-
çao: 1:40min. Cine Panambi 1: Diaria-
mente: 19h40 e 21h30. Sábado, Domin-
go e Feriado: 16h00, 19h40 e 21h30.

Up – Altas Aventuras
Desenho - Livre- Dublado - Duração: 
1:44min. Cine Panambi 2: Diariamen-
te: 19h30. Sábado, Domingo e Feriado: 
15h30 e 19h30. 

O Seqüestro do Metrô 
Ação. Legendado: 14 anos. Cine Pa-
nambi 2: Diariamente: 21h20. 

Foz do Iguaçu
9 - A Salvação
Animação/Aventura/Fantasia- Livre - Du-
blado- Duração: 1:19min. Cine Boulevard 
2: Diariamente: 17:45h, 19:45h e 22:00h. 

Te Amarei Para Sempre
Drama/Romance - 12 anos- Legendado 
- Duração: 1:47min. Cine Boulevard 3:
Diariamente: 18h00, 20h00 e 22h15. 

Se Beber, Não Case!
Comédia- 14 anos- Legendado- Du-
raçao: 1:40min. Cine Boulevard 4: Se-
gunda e Quarta:  21h15. Diariamente: 
18h15. 

Up – Altas Aventuras
Desenho - Livre- Dublado - Duração: 
1:44min. Cine Boulevard 4: Diariamen-
te: 20h15. 

Gamer
Ação- 18 anos- Legendado- Duraçao: 
1:35min. Cine Boulevard 4:  Diariamen-
te às 22h30.

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.

Falta-me um tanto de capacidade para falar 
sobre o tempo. Não nas instâncias em que de-
sejamos que ele pare, mas nas outras em que o 
anseio é de que ele nos ignore e nos deixe para 
trás num canto qualquer. Escreveria algumas fra-
ses tal como as sinto e com o que há de tristeza 
e saudade na minha memória. E assim talvez come-
çasse com mais jeito esse pequeno texto.

E assim, caro leitor, faria com que seus olhos fossem 
devagar por essas linhas, com que entrassem no ritmo 
das minhas palavras, então domadas ao meu serviço e a 
minha vontade. E lhe imergiria com o corpo e a mente em 
um mundo em que ressoa uma estranha calmaria. E por essa 
altura já teria descrito um tanto do que signifi cou a mim esta 
previsão de novembro tornado poema e música por Azure Ray. Mas 
me falta aptidão literária. 

Começo então dizendo que se trata do segundo EP do duo Maria Taylor e 
Orenda Fink, norte-americanas dedicas ao ‘pop’ intimista, minimalista de alguma 
forma e totalmente etéreo. Talvez seja um violoncelo, um baixo levemente distorcido 
ou algum sintetizador que faz um belo par com a guitarra acústica, não sei. Mas, além 
disso, não há muita coisa; pelo menos nada que atrapalhe. As harmonias movem-se 
em pequenas ondas de som e soam com tempos longos. Já as melodias não têm pres-
sa e apenas cortejam a voz doce e sussurrada das vocalistas.

São seis faixas preciosas, mas pedem audições seguidas November, No Signs Of Pain 
e a belíssima e obscura I Will Do Th ese Th ings, com pesadas notas de piano que se 
fazem sentir até o que há de metálico na tensão das cordas. E falo sério. E a voz, e os 
ruídos, e a letra... tudo é deliciosamente misterioso.

Ainda sinto falta de palavras melhores. Não que eu não as tenha, somente não as 
encontro. Não que Azure Ray me tire o fôlego, apenas me toma a vontade de ter de 
descrevê-la. Para mim, é a melhor representação sonora da alma de minha companheira 
de coluna, Julliane Brita. É isso. E agora, ouvindo Other Th an Th is World, me corre a sensa-

ção de que ao fi nal da música acharei tudo isso de poeta bastante ridículo. 
Mas se nesse momento me sobra alguma simpatia sua, 

caro leitor, então, é melhor eu parar 
por aqui.

É sempre importante apaixonar-se por 
novos ares, ainda que eles venham por 
antigas ondas. A primeira vez que ouvi 

Azure Ray foi na trilha sonora do fi lme O 
diabo veste Prada (2006). Sleep, o exemplar 

sonoro escrito e executado pela dupla, cati-
vou na primeira audição. Daí para os outros 

três discos da dupla de norte-americanas foi 
um pulo. Azure Ray (2001), Burn and Shiver 
(2002) e Hold on Love (2003) guardam as mes-

mas características que tornaram Maria Taylor 
e Orenda Fink dois bálsamos aos meus ouvidos. 
Não sei bem o que querem dizer quando classifi -

cam o duo com o diáfano dream pop, mas há mes-
mo algo de sonho nas canções de voz sussurrada e tex-

turas aveludadas das canções.

Oscilei na escolha do álbum que fi guraria nesta página por cul-
tivar uma paixonite por todos eles. Na dúvida, optei por nenhum. 

Aqui está o segundo trabalho da dupla, que consiste num EP, uma gravação cur-
ta demais para ser considerada álbum e longa demais para ser chamada compacto. São, 

neste November, seis justos exemplares que ilustram bem o estilo da dupla.

Prepare-se para ser levado a um mundo paralelo de sons estendidos, uma espécie de delay 
da realidade. O diáfano usado antes, afi nal, faz muito sentido. O violão tristonho de November, 

canção homônima ao álbum, dá o tom à letra que martiriza. Não escute se estiver em situações 
depressivas; os violoncelos choram por e com você se necessário. Os eu-líricos das canções que 

clamam sempre por um par feminino são presença confi rmada com a autossustentável For the sake 
of the song, segunda do álbum. Com seis minutos de duração, a música poderia tocar eternamen-
te, tal é a inércia em que somos movidos.

No signs of pain nos traz de volta com batidas incessantes, que passam para segundo plano na 
música assim que as vozes brumosas iniciam a lamúria que retrata o que canta a música. Em 
nenhum momento, entretanto, o cantar é extenuante. I will do these things, penúltima faixa, 
coroa a capacidade de unir poderosas letras e composições cativantes. Continuo ouvindo até 
o cansaço, que não chega.

Etéreo
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Às vezes, parece que falta 
um espelho à profi ssão de jor-

nalista. Paulo Leminski, mais uma 
vez contado nas páginas do Gazeta 

ALT, era de uma metalinguagem admirável 
no que se refere aos textos jornalísticos que 

fez. A ele não bastava fazer jornalismo cultural, 
por exemplo; necessário era também repensar toda 

uma forma em que vinha sendo desenvolvido. Não é à 
toa que fez ensaios que refl etiam isso.

Se pensar o fazer jornalístico fazia parte desse universo le-
minskiano, nada mais justo que refaçamos também nós o ca-
minho desse multimídia. O professor doutor Silvio Demétrio, 
editor do caderno BISS e mentor intelectual dos que fazem 
este caderno, mostra que esse posicionamento pode ser verda-
deiro e que há ainda alguma esperança neste lugar nebuloso que 
se convencionou chamar de academia.

ALT – Quem foi Paulo Leminski para você?

Silvio Demétrio – Para mim, foi uma descoberta que aconteceu 
em vários momentos. Eu sempre me lembro de algumas coisas na TV, 

que eu sempre assistia com o meu pai o Jornal de Vanguarda. Então o primeiro 
Paulo Leminski que eu conheci fi cou associado a uma coisa do jornalismo. Um jor-
nalismo que era legal porque era diferente do jornalismo que se fazia convencional-
mente nas grandes emissoras. Ele fazia o Jornal de Vanguarda, na Bandeirantes, na 
década de 80, e pouco tempo depois veio a faculdade de jornalismo e eu comecei a 
descobrir os textos do Leminski sobre jornalismo. Os textos dele que eram jornalís-
ticos, muitos deles – e isso é um traço característico da produção dele nos jornais, 
principalmente no Folhetim, da Folha de São Paulo, – ao mesmo tempo em que ele 
fazia jornalismo cultural ele pensava esse jornalismo. Então uma autorreferência ao 
próprio fazer jornalístico, essa foi uma característica que eu achei muito interes-
sante. Então, assim, talvez o Leminski para mim seja algo que aproxima o jor-
nalismo de uma experiência mais intensa, uma coisa mais vinculada a uma 
poética, alguma coisa assim. Depois mais tarde, já fazendo doutorado, 
eu me reencontrei com um ensaio dele que se chamava Forma é Po-
der, e isso acabou gerando a minha tese de doutorado.

ALT – De que forma conhecer Leminski e a produção 
dele infl uenciou na sua forma de fazer jornalismo e 
na sua pesquisa acadêmica?

S. D. – Olha, curiosamente, o Leminski é um 
cara que sempre explorou uma forma econômi-

ca de escrita na poesia, que é o haicai, que aí passa 
por aquela coisa meio do Miles Davis assim, que é do menos é mais. Curiosamente, no jornalismo, ele inverte 
essa forma. Inverte não, muda. No sentido de que a linguagem no jornalismo para ele tem que ser um polie-
dro, mostradas as várias faces de uma coisa. E isso ele consegue trazendo para o jornalismo um pouco de 
uma linguagem mais poética, ele não para numa fórmula pronta, ele tenta explorar o tema, sempre 
agrega alguma coisa que às vezes é paralela ao tema que ele está trabalhando. Por exemplo, ele vai 
fazer uma resenha sobre um autor, ele cita outros também, que necessariamente não teriam 
um vínculo direto com quem ele está comentando ali, mas isso traz uma riqueza muito 

grande para a maneira como ele faz jornalismo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aca-
ba buscando quando está falando sobre cultura principalmente. Eu, pelo menos, penso assim. Eu 

não consigo ver um texto sobre cultura num jornal que seja um texto burocrático. Eu acho que ele 
conseguiu fazer isso de uma maneira que foi muito pouco valorizada. Assim como não só o Paraná 
trata mal os seus poetas, também o Brasil é um país um pouco complicado em relação a isso. O 
Leminski falava disso, todo país ama os seus poetas, toda nação, todo povo... Não sei se tal-
vez nisso caiba alguma crítica ao Brasil enquanto nação, porque a gente vê um descuido 
muito grande com o que o Leminski fez. Talvez agora, com essas iniciativas como a 
do Ademir Assunção, que é uma fi gura fantástica, em São Paulo, fazendo aquela 
ocupação toda sobre o Leminski [Leminski: 20 anos em outras esferas – Itaú 
Cultural]; o trabalho do Rodrigo Garcia Lopes e do Mauricio Arruda 
Mendonça, aqui no Paraná, batendo o pé com isso. Enfi m, eu acho 
que com o tempo a gente vai se dar conta do que foi esse estron-
do que foi a passagem do Leminski pela língua portuguesa.

ALT – Essas referências todas que ele fazia nos tex-
tos são refl exo de um perfi l intelectual muito pecu-
liar. Qual é a relação entre esse perfi l intelectual 
dele e o que o jornalista hoje possui?

S. D. – Acho que existe uma ingenuidade hoje, 
que a gente acha que já vai nascer na vanguarda. 
Quer dizer, o Picasso, antes de ser cubista, foi aca-
dêmico, ele teve uma formação clássica. O Le-
minski nada mais é do que algo parecido com 
isso, quer dizer, ele tem uma educação religio-
sa, participou de seminário, dos beneditinos lá 
em São Paulo, tudo isso deu a ele uma base 
muito forte, referências. E depois, em cima 
disso, ele foi brigar com essas coisas todas 
com um espírito de irreverência. Agora, 
essa coisa desse arremedo de irreverên-
cia que a gente vê por aí, tem uma lin-
guagem que às vezes é irritante. Certas 
coisas como o Globo Esporte são in-
suportáveis, não existe nada de novo 
naquilo, pelo contrário. Muita coisa 
que se propõe como novo é só pasti-
che. O Leminski consegue ter certo 
humor que não é escárnio, é muito 
diferente, é inteligência, é sensi-
bilidade. Se a gente conseguisse 
resgatar um pouquinho disso 
todo dia no que a gente faz, a 
gente teria possibilidade de ter 
um jornalismo muito mais 

humanista, uma coi-
sa muito 

Da esperança
que nos falta

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

mais de formação mesmo, e não 
essa repetição do que já está aí 

com uma coisa que pouca gente 
gosta e é muito malcheirosa.

ALT – Muitos dizem que Leminski 
não se adaptaria à forma acadêmica, 

mas no momento parece haver uma 
retomada dos estudos acadêmicos que 

se referem a ele. Como você faz uma lei-
tura desse cenário?

S. D. – Quando a gente fala academia, isso é 
um continente muito vasto. Quer dizer, você tem 

montes cujo cume é luminoso, e você tem depres-
sões profundas que fi cam só rastejando no que se 

chama de rigor do método. Então, nesse contexto onde 
você tem a ideia de que pensamento necessariamente 

implica em ampliar as possibilidades de compreensão, en-
tão, portanto, romper sempre com as coisas, eu acho que 

o Leminski é uma força centrífuga nesse sentido, ele sempre 
está te empurrando para ir um pouquinho mais além do que já 

está dado. Aliás, a própria defi nição de poética é isso: como você 
faz a linguagem se ampliar na capacidade de representar as coisas. 

Enfi m, eu acho que a experiência do Leminski foi interessante nesse 
sentido. Esse lado da academia tem muito a ver com o Leminski. Eu 

acho que uma fi gura que nem o Deleuze adoraria conhecer o Leminski. 
Ele é uma fi gura que, para mim, representa esse lado da academia que 

não se acomoda, cujo ponto máximo de uma carreira não é a aposenta-
doria, esse espírito de funcionário, eu acho que esse lado da academia tem 
o Leminski como aliado. Talvez, se existe uma recuperação do Leminski 
na academia hoje, é sinal de que alguma saúde ainda há na academia.

ALT – Por que forma é poder?

S. D. – Por que forma é poder? Porque forma é repetição, e poder 
sempre é algo que necessita repetir as coisas. Toda a transformação 
é um contrapoder. Então, se você se propõe a repetir uma fórmula 
signifi ca que você simplesmente se coloca como um instrumento 
do poder, você se sujeita a esse poder. Se você pega as normas da 
linguagem, o Barthes falava isso, da língua, que ela é essencialmente 
fascista, porque ela te obriga a falar de uma determinada forma, 
que é a convenção dela. Eu acho que uma poética é exatamente 
o exercício da linguagem numa dinâmica libertária, quer dizer, é 
tentar produzir sentido, e não repetir um sentido que é imposto. 
A convenção é uma coisa estruturante dentro da sociedade, nós 
criamos as próprias convenções, elas não nos são dadas. Quando a 
gente passa a acreditar que tudo já está dado, a gente acaba se sujei-
tando, enfi m, a pessoas insanas, a regras que são insanas. Acho que 
isso até diz muito de certa condição política que a gente vive hoje.

ALT – De que forma você vê uma saída, no contexto cascave-
lense, por exemplo, para o jornalismo inserido numa rotina de 
produção industrial que o sufoca e o automatiza?

S. D. – Pelo calendário asteca, maia ou inca, não sei, diz que em 
2012, de repente, tudo acabe e a gente possa recomeçar tudo de 
novo... (risos). Não, eu estou brincando. Acho que a gente não pode 
colocar as coisas nesses termos, porque os mesmos problemas que a 
gente vê aqui não são monopólio nosso. Infelizmente, que bom se a 
gente pudesse monopolizar toda a besteira, toda a limitação, enfi m, 
numa cidade só, mas isso a gente vê geral. Principalmente o Paraná é 
um lugar complicado para trabalhar com isso. Tirando alguns nichos 
da Capital e de Londrina, existe um problema com a concepção de 
cultura das pessoas. Quer dizer, a cultura é uma coisa meio que proto-
colar, acontece meio que em reuniões de clube, de alta sociedade, uma 
coisa só para justifi car certa pompa, e não é nada disso. A dinâmica de 
produção de cultura é a produção de sentido dentro de uma socieda-
de, toda uma coisa que nos leva a entender nossa experiência como se-
res vivos, é um traço de humanidade. A gente começa a perder cultura, 
a gente começa a perder humanidade também. É óbvio que existem 
pessoas que aqui talvez desempenham uma força no sentido contrário 
a isso, quer dizer, de afi rmação da vida, de afi rmação da capacidade de 
transcender as limitações que a gente tem. Eu acho que talvez a saída 
daqui seja igual para qualquer lugar, fortalecer esse tipo de experiência, 
enfi m, desmontar esse espírito de funcionário das pessoas. A gente per-

cebe hoje que 
um moleque de 

15 anos já é um 
empresário em po-

tencial, está pensando 
em grana, em sucesso, 

em coisas desse tipo. Isso é 
uma coisa muito pobre. Isso 

é uma fórmula sendo repetida. 
O estereótipo não é isso? A con-

cretização do poder, aquilo que o 
Foucault chamava de biopolítica, 

enfi m, a gente começa a ter um cará-
ter mais ou menos somatizado, o nosso 

próprio ser orgânico passa a ser moldado 
por esse tipo de condição que é ideológica. 

Eu acho isso complicado. Alguma esperança 
está em desmontar esse tipo de coisa.

ALT – Você acredita que há algum meio – te-
levisivo, impresso, radiofônico, etc. – que pos-
sua alguma vantagem instrumental para traba-
lhar um jornalismo menos automatizado?

S. D. – Não, acho que não. Até o Leminski era um 
exemplo disso. Ele fazia isso no Folhetim, mas fazia 
na TV também. O Leminski falava que todo poeta é 
intersemiótico, quer dizer, ele lida com vários códi-
gos ao mesmo tempo. Tem uma geração inteira que 
conviveu com Leminski ali da mesma época que tra-
balhava isso, o Julio Plaza, os Concretos, trabalhavam 
essa coisa da intersemiose. Dizer uma verdade é dizer 
uma verdade através de imagem, de palavra, de cor, 
de som; não importa o meio de expressão desde que 
seja uma verdade. Eu acho que os critérios de verda-
de é que mudam as coisas, não o suporte; é a maneira 
como você rompe com formas que estão no poder.

ALT – Qual texto do Leminski é seu predileto?

S. D. – O Catatau acho que é um consenso, porque 
você começa a ler o livro e parece que ele começa a 
transbordar, ele vai pipocando em volta de você. Olha, 
acho que não tem texto do Leminski de que eu não 
goste, tudo que eu li dele até hoje... Embora isso seja 
perigoso de dizer. Provavelmente, conhecendo um pou-
co alguns amigos que conviveram com o Leminski, se ele 
me ouvisse falar isso ele ia escachar comigo. Acho que 
talvez os livros dele sobre o Cruz e Souza e o Bashô são 
dois livros pequenos, mas são maravilhosos. Mas de pro-
sa... Na poesia, é a poesia inteira dele, eu acho que é irre-
tocável. Colocar de fora alguma coisa... Se eu tivesse 
que guardar todos, eu guardaria com o maior 
prazer, nenhuma ia me pesar.
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