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Sonhos de um

dia de redação

Hm. Opa,

claro!
Está me
ouvindo?Coloque três

exclamações
 no título ou
reticências

depois do l e a d .

!!!...

No dia 27 de maio des-
te ano, internautas do mun-
do inteiro começaram a culti-
var uma pulguinha atrás da orelha. 
Acontece que uma das mais poderosas 
empresas desenvolvedoras de serviços on-line, 
o Google, anunciou durante a conferência mundial 
da empresa que lançaria um projeto para transformar o 
jeito de se comunicar das pessoas. Ninguém duvidou, afi nal, 
as cabeças do Google são as mais conceituadas da rede. O nome: 
Google Wave; e na cabeça de todos uma curiosidade infi nita.

No início, somente desenvolvedores tiveram acesso à platafor-
ma. Pouco mais de quatro meses depois, no dia 30 de setembro, 
um número próximo a um milhão de sortudos foram os primei-
ros a receber um convite para a versão beta – ou seja, versão de 
testes – da plataforma Wave. Cem mil deles também foram au-
torizados a convidar outros 20 usuários para participar. A partir 
daí, foi uma corrida para receber um tão estimado convite. Um 
mês depois, também nós, humildes servientes do ALT, consegui-
mos um convite. Eu e Jeferson, depois de vasculhar a rede com 
pedidos infrutíferos, conseguimos os dois convites restantes de 
alguém desconhecido de muito longe. Mas conseguimos.

Afi nal, o que é?
O Google Wave é uma plataforma de comunicação pessoal e 

uma ferramenta de colabora-
ção, como descrevem os de-
senvolvedores. O objetivo 
principal é concatenar o 
maior número de formas 
de comunicação: numa 
conversa – chamada de 
wave – é possível reunir 
vídeos, imagens, ma-
pas, arquivos de som, 
links, e o que mais a 
criatividade e a neces-
sidade impuserem. A 
reunião de mensagens ins-
tantâneas, e-mail, redes sociais e wiki 
(as enciclopédias virtuais) promete facilitar a 
vida dos usuários.

Além disso, o “instantâneo” que acompa-
nha mensagens nunca foi tão verdadeiro. Num 
wave, é possível ver o que o outro está escreven-
do simultaneamente à escrita (inclusive erros que 
seriam apagados antes de a mensagem ser envia-
da). É também possível adicionar quantas pessoas 
quiser à conversação: reuniões on-line, compartilha-
mento de arquivos, brainstorms (discussão em grupo 
para a solução de problemas ou para o desenvolvimen-
to de ideias), jogos interativos ou o encontro virtual de 
amigos vai ter uma dimensão diferenciada.

Como está?
É claro que, com tantas promessas, é bem possível que 

haja certa decepção no horizonte. A ideia é brilhante, mas 
o andamento das coisas não anda tão bom. Como men-
cionei anteriormente, a plataforma ainda está em versão 
beta, o que significa que há muito que melhorar e que 
aqueles que já têm a oportunidade de usar o Wave devem 
ajudar a melhorar a ferramenta.

Primeiramente, quando recebemos o convite, não é possível con-
vidar ninguém. Dispomos dos contatos de quem já conhecemos 
e que têm o Wave e daquele que nos convidou. Dois dias depois 
de recebido o convite, você ganha o direito de convidar outras oito 
pessoas. Afi nal, é preciso ter com quem conversar para testar as 
possibilidades. Detalhe importante é que, depois de enviado, o con-
vite demora de dois a três dias para chegar, não se apavorem.

Dos poucos amigos 
que já estão conectados à 

nova plataforma, a opinião é 
mais ou menos a mesma. Há certa 

dificuldade em gerir os recursos (falta 
de prática e certa falta de praticidade da 

plataforma são os motivos) e uma reclamação 
constante: é lento. Definitivamente não é para co-

nexões menos velozes, ao menos por enquanto. A pro-
messa, entretanto, é que rode em todos os browsers e até 
mesmo em velocidades menores – assim que o servidor 
deles for mais potente –.

Os bugs são relativamente frequentes, e, logo que ocorrem, 
possibilitam, por meio de uma janela de comunicação, que 
você relate o problema aos desenvolvedores. Como é uma 
plataforma que permite aplicativos e serviços integrados, 
também será disponibilizado a todos o código de desenvol-
vimento do Wave, para que, como já acontece com o nave-
gador livre Firefox e com os aplicativos para IPhone, usuários 
criem os próprios gadgets e robôs.

O que promete?
Conhecendo produtos e serviços Google, não há dúvidas de 

que a tendência é que o Wave só melhore. Resolva os proble-
mas de navegabilidade e agili-
dade do serviço e vá, aos pou-

cos, disponibilizando nossas 
possibilidades. Utilizar agora, 

relatar erros e enviar sugestões é 
um bom passo para que isso seja 

realizado e para participar de algo 
que promete revolucionar o jeito 

como você lida com seus contatos 
virtuais. Happy Waving!

Links interessantes:
Página ofi cial: wave.google.com

Blogue dos desenvolvedores do Wave: 
googlewavedev.blogspot.com

Site do e-book gratuito (em inglês) sobre o 
Wave – Th e Complete Guide to Google Wave 
(O Guia Completo para o Google Wave): 
completewaveguide.com

Quer ganhar um convite?
O ALT sorteará dois convites para o Google 

Wave na próxima semana. Envie nome e e-
mail para alt@gazetadoparana.com.br e con-
corra. O resultado sai no próximo domingo.

Nova onda

Caramba, quanta coisa por fazer! Pois é, o ALT ainda não está 
em dia com os compromissos e a semana promete ser de mais 
correria. Mas enquanto estamos produzindo as matérias com os 
novos personagens e histórias que nos contaram, trazemos nas 
páginas centrais dessa semana uma reportagem especial sobre o 
RPG, um jogo de interpretação de personagens famoso entre os 
nerds e que aos poucos tem ganhado novos adeptos.

Nada de tabuleiros, de con-
troles, cabos, CDs ou telas. 
Tudo é no papel, lápis, bor-
racha, livros, uma dúzia de 
dados e muita imaginação. 
Numa matéria montada ci-
nematograficamente, saiba 
um pouco mais sobre esse 
jogo que é comumente asso-
ciado a rituais obscuros e até 
mesmo violência.

Sobre os novos persona-
gens, não adiantaremos 
nada, afinal, não há sinopse 
que resuma bem uma boa 
história (vish!). Em verdade, 
elas ainda estão ganhando forma.

Mas, pra saber, ainda estamos trabalhando na matéria sobre 
uma das possíveis localizações do lendário tesouro paraguaio. 
Para quem faltou a essa aula de história: fala-se que quando o 
ditador paraguaio Solano López deu por perdida a Guerra da Trí-
plice Aliança, decidiu confi scar todo o ouro do tesouro nacional e 
o circulante no país e escondê-lo no exílio. Assim, teria condições 
de planejar o retorno ao Paraguai depois do confronto e, se ainda 
possível, retomar as hostilidades. Entretanto, a caravana tomou 
um rumo desconhecido e dez toneladas de ouro podem estar em 

qualquer lugar. O ALT tem uma ideia. Preparem as pás.

Além dessa matéria, temos em pauta o Simpósio de Fi-
losofia Contemporânea que rolou semana passada em To-
ledo. O evento, organizado pela equipe da graduação em 
Filosofia da Unioeste, com apoio do pessoal do mestrado, 
trouxe nomes relevantes nacional e internacionalmente 
para discutir os rumos e o cenário atual dessa fundamen-
tal área do conhecimento.

Também em produção uma matéria sobre a famigerada 
Geração Beat, que, além de um movimento literário dos 

mais importantes da história da literatura, é um movimento sonoro. O caderno Biss já 
adiantou o assunto ao lembrar, pelas mãos de Sílvio Demétrio, os 20 anos de morte de 
Jack Kerouac, um dos grandes nomes dessa trupe que se completa, em essência, por Alan 
Ginsberg e William Burroughs.

E olha que a cidade anda movimentada. Amanhã começa a Mostra do Cinema Contemporâ-
neo Francês no Sesc (mais informações na coluna do Núcleo ALT de cinema, na página seis). Na 
segunda-feira, a partir das 20 horas, há o espetáculo Faces, da 2ª Companhia do Ballet Guaíra, 
no Centro Cultural Gilberto Mayer. A entrada é gratuita. Na quarta, dia 11, também no Gilberto 
Mayer, tem Projeto Piano Brasil, uma das iniciativas mais bem sucedidas da música erudita no 
País, comandada por Miguel Proença. A entrada custa R$ 5 e estudante paga meia.

No MAC (Museu de Arte de Cascavel), profi ssionais de Curitiba, Cascavel e região, entre eles 
os convidados Nani Góis, Orlando Azevedo e Vilma Slomp, expõem até domingo que vem uma 
coletiva fotográfi ca intitulada “Olhares Múltiplos”. E até o dia 30 deste mês está aberta ao pú-

blico no Gilberto Mayer a exposição Talentos 2009, do Ateliê 
Respirando Arte. As obras de mais de 40 artistas cascavelenses 
podem ser vistas das 8 às 17h30. 

Por fi m, até o dia 11 de dezembro, na Sala Verde, embaixo da 
Biblioteca Pública, está aberta a exposição Realismo, com obras 
do artista cascavelense Reluander Teotônio. Os trabalhos são 
feitos com grafi te e óleo sobre a tela com caricaturas dentro do 
contexto realismo. A visitação pode ser feita das 08 às 18h30. Q
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Soneto a Álvares

de Azevedo

 
Você que deste mundo partiu, e nada levou

Você que escreveu, a sua doce amada

Derramando lágrimas, a cada nov’alvorada

E nem sequer um beijo dela ganhou.

 
Você que com a triste morte sonhou

Você que com a doença desgraçada

Sofreu, entre os véus da noite embalsamada

Partiu e apenas saudades deixou.

 
Ó desgraça a sua, notável poeta!

O que sentiu ao ser enterrado,

Entre os véus da terra predileta?

 
O doce seio de sua amada arfando?

Ou sua pobre alma chorou secreta?

Conta-me! Antes que eu morra suspirando!

 

 Soneto do am
or infi ndo

 
Naquela manhã dourada de agosto

Ao teu lado eu vivia, anjo lindo!

Teus doces olhos castanhos sorrindo,

Se abriam e iluminavam teu rosto.

 
Ao sol, teu esbelto corpo exposto

Radiava um colorido infi ndo!

E teus rosados lábios se abrindo

Inebriavam o próprio céu-posto!

 
Teu inefável ventre nu me enlouquecia!

Da tua carne, jovem como uma fl or

Sentia o aroma, e com esse me esquecia!

 
Então meu coração, tomado de amor

Sofrendo por ti, j
á sentia...

Por não tê-la morte, e n’alma dor.

 

 

Soneto de nostalgia

 
Passei aquela manhã ao teu lado.

De tua carne tépida e exuberante

Sentia a doce fragrância inebriante

E rindo admirava teu corpo delicado.

 
Dos teus olhos, emanava um olhar sagrado

De uma donzela linda e deslumbrante!

E teu alvo e lindo semblante...

Brilhava como um céu bronzeado.

 
Hoje, só resta-me a triste saudade

De ter passado aquela manhã contigo

E de ter sentido toda tua suavidade.

 
E é chorando, que levo comigo

A lembrança do teu andar de majestade

Que inebria o próprio olimpo antigo.

Soneto 
Ontem à noite sonhei contigo, meu amor!

Teus doces lábios de mel eu beijava!...

E dos teus verdes olhos emanava,

Um colorido cintilante como a fl or!

 
Teu lindo rosto era o mais encantador!

E dos teus ternos lábios orvalhava

Um sorriso meigo que me encantava!...

E tuas vestes eram no céu um esplendor!

 
Desse sonho, só resta-me o triste pranto,

Em minhas ébrias noites de sofrimento

E a lembrança do teu notável encanto.

 
E nos meus dias de consternamento...

Morro! E deixo-te, por tê-la amado tanto

Minha caveira, ao teu contentamento.

Dionatan
Rafael*
CASCAVEL | PR

*Aluno do 2º ano do ensino médio.
** Dedicados ao doutor Ivan Nunes Torres e esposa, Mari 
Carmem Filipak.

Sonetos**

A vida nas prateleiras não tem nada de fácil ou de confor-
tável. Certa vez me ajuizaram que, de fato, nas bibliotecas a 
relação é carinhosa entre os livros, mesmo que as capas ora 
ou outra se estranhem. Mas, em verdade, nos sebos reside o 
peso solitário da orfandade. Sim, nesses orfanatos de papel 
a vida não é uma questão de viver o tempo, mas de sobre-
viver a ele – tal como eu dizia –. E nem falei do calor, céus, 
como esmorecemos sob essa tampa de pressão. Imagine 
você, caro leitor, se para pegar um bronze basta uma vol-
ta na quadra, o quão difícil é a vida dos nossos frágeis 
personagens numa prateleira.

No Sebo do Paulinho, que fi ca ali na Travessa Jarlindo 
João Grando, 32, atrás do antigo Hotel Copas Verdes, 
pelo menos eles têm companhia e trilha sonora. Seu 
Paulinho é cuidadoso, abraça os títulos mais raros, 
adota os livros mais subestimados e faz do pequeno 
recanto uma casa de preciosidades.

E como eu também dizia os livros ali vivem no rit-
mo dos long-plays, os vinis de 78 rotações, ou será 
33 1/3 por minuto? Não entendo muito bem des-
sas famosas antiguidades, mas muito me apetece 
o som não nivelado que é produzido pela agulha. 
Para mim tem algo mais físico nessa música, 
como se toda a massa sonora que ocupa a sala 
de gravação corresse pelos sulcos do plástico e 
transbordasse nos nossos ouvidos. Quer algo 
mais orgânico do que isso?

Eu e o Silvio Demétrio, editor do caderno 
Biss, chegamos ao Sebo do Paulinho e fomos 
logo nos adiantando. “E aí, Paulinho, o que 
tem de novo?”. Ora, “não tem nada novo, é 
tudo velho”, brinca ele com razão e segue nos 
apresentando os autores recém-acolhidos. 
Mas foi a fi leira de vinis na parte baixa de uma 
das estantes que nos tomou as mãos.

O Silvio, no correr dos dedos, separou dois, 
três, cinco bolachões. Coisas estranhas da Ale-
manha, outras tantas mais obscuras e outras 
duvidosas como um Rod Stewart da cabeleira 
selvagem. “Paulinho, guarda esses para mim 
que vou pegar no começo do mês”.

Não fi quei para trás e fi z um listão de possi-
bilidades. Nos R$ 30, separei o imperdível Th e 
Beatles – At Th e Hollywood Bowl e nos R$ 25 
o Blackout, do Scorpions, banda de rock alemã 
de maior sucesso mundial. Esteve ano passado 
em Ponta Grossa, aqui no Paraná, e eu perdi.

Bem ao lado comecei o monte 
dos R$ 20, com Hemisphere 

e 2012, do Rush; 
o Bent Out of 
Shape, último 
de estúdio do 
Rainbown; o Th e 
House of Blue Li-
ght e o Singles A’s 
& B’s, do Deep Purple; 
o Loverdrive, do Scor-
pions; o Rock Th e Nation, 
do Saxon (clássico absoluto); e 
até o Killing Is My Business… and 
Business Is Good, álbum de estreia da 
banda de thrash metal norte-americana 
Megadeth. Foi lançado em 1985 e só foi ga-
nhar uma remasterização em 2002, apesar de 
que fi co com o vinil.

Na linha dos R$ 15, tem o Th e Real Th ing, do Faith no 
More; o Leftoverture, do Kansas; o Dirty Work, dos Stones; 
o Ponerse A La Moda, do Alice Cooper; o 5.150, do Van 
Halen; e até um solo do Paul, o McCartney II, primei-
ro álbum dele depois que em 1980 anunciou o fi m do 
Wings, banda que formou depois da separação dos 
Beatles em 1970. 

Por 10 pila, tem o primeiro solo do Mick Jagger, o 
She’s Th e Boss. Aliás, um disco que sempre achei 
bastante desdenhado. Como é que algo com Her-
bie Hancock, Jan Hammer, Nile Rogers, Jeff  Beck, 
Sly & Robbie, Bill Lasweel, Pete Townshend e 
Carlos Alomar pode fi car ruim? 

Parei por aí, deixando para a próxi-
ma uma olhada sobre os Elvis, UFOs 
e Queems; nos Th e Polices, Vipers 
e Ozzys. Passara pouco mais de 
meia hora e já havíamos formado 
uma pilha de discos sobre a mesa do 
Seu Paulinho sem ter ideia de como 
carregá-la. E para encerrar a visita um 
dos vinis foi para o tocador. A pequena 
loja encheu-se de som e assim distraí-
mos o calor por alguns instantes. Tempo 

sufi ciente para que todos 
se despedissem 
dos autores re-
cém-adotados.

Orfanato
        de papel

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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1  INT. CASA - DIA
Descrições breves mostrando artigos do ambiente.

MESTRE
Agora vocês vão 
contar exatamente 
o que aconteceu.

2 INT. SALA - DIA
Imagem de três pesso-
as sentadas junto a uma 
mesa, de frente para a 
câmera fotográfi ca. Uma 
delas está segurando um 
dado de RPG, o outro um 

lápis e o último está mexendo a folha-mapa 
sobre a mesa. Movimentos sutis. Eles hesitam 
com a pergunta, mas até que um deles fala:

DRUIDA
Na verdade, ninguém sabe ao certo o 
que aconteceu. Esse é o problema, en-
tende? A gente só acha que, dadas as 
circunstâncias, ele foi sequestrado.

               
MESTRE
Quais circunstâncias?
                               
HALFLING
Ninguém tem idéia de onde ele esteja. Eu falei com as 
pessoas que moram ali por perto, mas ninguém viu nada, 
nem ouviu nada. Acho que, na verdade, todo mundo está 
é com medo de falar qualquer coisa que seja.

DRUIDA
Só pra lembrar que nós estamos falando dos Reinos 
Esquecidos, tem muita coisa acontecendo por aí que a 
gente não sabe. A parte boa é que a gente sabe que ele 
não foi atacado por nenhum animal.
     
HALFLING
É, isso é verdade. Eu fui até o local. Não tem ne-
nhum sinal de luta ou resistência. A única coisa 
que eu encontrei, na verdade, foi um pano vermelho, 
mas quando eu fui pegar, ele desapareceu.
     
ANÃO
Não sei... Eu fui até a cidade para conseguir in-
formações. O que eu encontrei foi uma menininha de 
uns cinco, seis anos, ela estava escondida atrás 
de uma das casas abraçada num ursinho de pelúcia. 
Ela estava em estado de choque. Fui lá, demorei uma 
meia hora pra conseguir tranquilizar a menina, e a 
única coisa que ela soube me dizer é que apareceram 
pessoas encapuzadas lá.

HALFLING
Bom, isso diminui as possibilidades, mas ainda as-
sim, para alguém que tem Alex Kaff como inimigo, o 
que quer que tenha acontecido com ele é mal, peri-
goso e provavelmente fatal.

DRUIDA
O grande problema é: ele não queria matar um exército, 
queria a cabeça de um deus.

MESTRE
Ok, e o que vocês farão sobre isso?

JOGADORES fi cam em silêncio e olham-se entre si. 

3 EXT. CASA – DIA
Barulho da campainha. Descrição da porta pelo lado de 
fora. DOUGLAS insiste na campainha. Ele não está sozi-
nho, são ouvidos burburinhos. São vistos livros debaixo 
do braço. Sacola com lanches e refrigerante de dois li-
tros. JORGE abre a porta.

4 INT. SALA DE JOGOS – DIA
JORGE abre a porta. Todos se cumprimentam. JORGE, o dono 
da casa, os convida a entrar.

 
DESCRIÇÃO BREVE
SOM AMBIENTE EM BACKGROUND

TÍTULO DA REPORTAGEM: “REINOS ESQUECIDOS”

5 INT. SALA DE JOGOS - DIA
PERSONAGENS espalham-se pelo ambiente, passando por de-
talhes que caracterizam o jogo de RPG – dados, mapas, 

Um roteiro-
reportagem de

diferente. Daí eu fi z totalmente oposto, de um humano mago, eu 
fi z um anão guerreiro. Os meus personagens eu tento sempre fazer 
o mais diferente possível do anterior.

BRUNA
Meu nome é Bruna Lima, eu tenho 18 anos. Eu estudo na Unio-
este, faço ciências biológicas, e trabalho lá também, con-

segui uma bolsa de extensão e 
pesquisa. Meu personagem é uma 
halfl ing, ela tem 58 centíme-
tros e 15 quilos. Ela é a ladi-
na, uma raça de ladrões. Vive 
de pequenos assaltos, pequenos 
truques na cidade. Ela tem uma 
roupa especial pra se vestir 
de palhaço, aquela roupa que 
faz com que ela consiga andar 
em corda e aí o pessoal dá dinheiro, ela vive disso. Eu 
não faço uma coisa minha, mas uma coisa que eu gostaria 
de ser. Eu gosto muito da vida pirata, eu acho muito 
legal, e se existisse eu acho que com certeza eu seria. 
Eu quase sempre jogo com essa raça, o ladino, que é o 
ladrão, que é o que mais se assemelha ao pirata da ter-
ra, digamos. Então eu acho que é mais o que eu queria 
ser do que uma coisa real.

Ilustrando a fala, imagens das fi chas de personagens, 
das raças em livros, dados, algumas jogadas de dado.

JORGE
O meu primeiro contato com o 
jogo foi há muito tempo, faz uns 
sete anos mais ou menos. Eu tava 
na oitava série e eu gostava mui-
to de ler e ir à banca. Aí um dia 
eu vi uma revistinha na banca e 
eu comprei. Eu comecei a ler e a gostar. 
Não entendi nada no começo, mas eu quis 
testar. Aí eu comecei a passar pra todo 

mundo, meus amigos, “olha 
isso aqui”. Um mês depois a 
gente tava jogando. Nossa 
primeira aventura durou umas 
quatro horas e foi uma via-
gem total, ninguém entendia 
nada o que tava acontecendo, 
mas foi divertido. Depois a 
gente foi aprendendo mais, 
descobrindo que mais gente 
curtia também, que não era 
só um grupo de Cascavel, que 
era um negócio mundial. O 
RPG é um jogo em que todo 
mundo se diverte. Se alguém 
não estiver se divertindo, 
alguém tá jogando errado.

GUILHERME
Pra mim o RPG é uma coisa 
totalmente normal, uma di-
versão, em que você usa mais 
a cabeça e não o restante do 
corpo. Você desenvolve bas-
tante o raciocínio. A pre-
paração é simples: você só 
tem que ter as coisas na ca-
beça e passar tudo pro pa-
pel, pra você depois não se 
perder e não se confundir. 
Eu faço totalmente o oposto, 
até mesmo pra eu me diver-
tir, porque se eu fi zer um 
personagem que seja exata-
mente igual a mim, eu acho 
que vai fi car muito na mes-
mice e pode até, como é que 
eu posso dizer, estragar o 
meu jogo, a minha diversão. 
Inclusive eu já vi num site 
que tem uma escola em Minas 
Gerais que tá ensinando alu-
nos a jogar RPG e usam o RPG 
pra ensinar alunos. 

Descrição: sobre o móvel, uma 
garrafa de rum, um dragão de bor-
racha, um crânio de metal e o 
personagem Jack, de O estranho 
mundo de Jack.

DOUGLAS
Faz uns oito anos que eu 
jogo, eu comecei a jogar 
porque um amigo meu me cha-
mou. Eu nem sabia o que era 
RPG, eu pensava que era algo 
do tipo The Sims, só que daí 
os caras foram lá e apresen-
taram uma fi cha pra mim, “oh, 
tem que preencher isso”. E 
eu “tá, qual é a fi nalida-
de?”. “Aqui vai ser o seu 
personagem”. Preenchi a fi cha 
e continuei com a mentalida-
de que eu ia jogar jogo no 
computador, mas não, total-
mente ao contrário. Eu acho 
que o RPG me ajudou bastante 
na questão do ponto crítico, 
interpretação. No próprio 
colégio mesmo, eu era péssi-
mo em português, em inter-
pretação de texto e através 
do RPG eu acho que eu conse-
gui evoluir isso.

BRUNA
Eu jogo faz quase quatro 
anos já. Eu comecei com o 
Douglas, que era meu amigo. 
A gente tava conversando no 
colégio, ele levou os livros 
pra mim, e começamos a ler 
no intervalo, sentados no 
corredor. Aí a diretora ia 
lá e falava pra parar porque 

fi chas –, além de objetos 
considerados nerds – mi-
niaturas, computadores –. 
PERSONAGENS colocam li-
vros sobre a mesa.

JORGE
Meu nome é Jorge 
Gomes, tenho 21 
anos, quase com-
pletando 22. Atu-
almente eu tra-
balho no Conse-
lho Regional de 
Engenharia, sou 
funcionário pú-
blico federal, e 
estudo, faço en-
genharia, estou 
no último ano, 
quase me forman-
do também. Eu criei meu per-
sonagem pensando no meu lado 
mais amante da natureza então 
eu acabei criando um druida. 
O que é um druida? É basica-
mente um morador da fl oresta, 
um cara mais selvagem. A vida 
inteira ele viveu na fl oresta, 
aprendeu com os animais. Toda 
a indumentária dele é feita de 
partes de animais, coro, pele, 
pena, essas coisas assim. O 
atual objetivo dele é perse-
guir um dragão, que ele achou 
uma criatura muito fantástica, 
então ele quer aprender sobre 
essa criatura, que não é natu-
ral das terras dele.

GUILHERME
Eu me chamo Gui-
lherme Costa Ar-
canjo, tenho 18 
anos e trabalho 
como auxiliar 
de produção na 
Globoaves. Meu 
personagem é o 
Mestre, o nar-
rador, eu sempre 
coloco as cenas 
e os monstros 
para os persona-

gens derrotarem e as famo-
sas quests. As quests são as 
missões para eles cumprirem, 
cada missão cumprida eles ga-
nham uma experiência X e por 
monstros derrotados também. 
Eu comecei a jogar quando eu 
tinha nove anos, jogava na 
Internet e até então eu não 
conhecia o RPG de mesa, faz 
nove anos que eu jogo via In-
ternet e há quatro anos eu 
jogo o de mesa.

Fotografi a dos PERSONAGENS se prepa-
rando para jogar, se aproximando da 
mesa e arrumando as coisas sobre ela.

DOUGLAS
O meu nome é 
Douglas Maga-
lhães da Sil-
va, eu tenho 
20 anos, tra-
balho e estudo. 
O meu persona-
gem atual é um 
anão robusto, 
guerreiro, não 
é muito sim-
pático. O nome 
dele é Trafner 
Torun. Torun porque é um clã 
dos anões, do reinado de onde 
ele veio. Eu gosto de variar 
bastante, eu gostava de fazer 
bastante mago, daí eu pensei 
que dessa vez eu ia fazer algo 
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era livro satânico, queria levar o livro, sendo que era D&D (Dun-
geons and Dragons), que é a coisa mais inocente que tem. Daí ele 
me mostrou, me apresentou e eu fui jogar com ele, e foi assim que 
eu comecei. O que interfere um pouco é o horário, que geralmente a 
gente joga à noite. E às vezes eu tenho que trabalhar no domingo, 
sempre tem algum projeto, alguma coisa. Aí pra mim é bem complica-
do, mas eu não deixo atrapalhar.

6 INT. SALA DE JOGOS – NOITE
PERSONAGENS concentrados no jogo. JOGADO-
RES de um lado da mesa e MESTRE do outro.

MESTRE
Bom, vocês percebem que há um guar-
da de Alex Kaff e ele está mandando 
um recado. O recado é uma trégua.

HALFLING
Trégua? Eles só vão ter trégua 
quando entregarem nosso amigo.

Começa a tensão.

ANÃO
Pode deixar que eu dou a mensagem. 
Eu vou pegar um cavalo, ir até lá 
falar pessoalmente com ele, pego 
meu machado e tento decapitá-lo.

ANÃO joga os dados e os números são 
favoráveis a ele.

MESTRE
Ok, você o decapitou.

ANÃO
Decapitado, pego a cabeça dele e 
jogo no campo inimigo. Pego meu 
cavalo novamente e volto pra mi-
nha base. E o negócio é o seguin-
te, a mensagem está entregue.

Tensão chega ao ápice.

MESTRE
A cabeça, ao tocar no chão, 
vocês escutam os tambores e 
o uivo do exército inimigo. A 
guerra é inevitável.

Imagem dos personagens na mesa 
empolgados com a evidente bata-
lha. Uns chegam a se levantar.

HALFLING
Beleza, se é guerra que eles que-
rem, é guerra que eles vão ter.

Silêncio para cortar a tensão. Persona-
gens de volta à mesa. A guerra começou.

7 INT. SALA DE JOGOS/
POLTRONAS – NOITE

Os PERSONAGENS já estão mais à vonta-
de. As risadas são mais fáceis. Estão 
todos empolgados em saber que mais 
pessoas vão conhecer o jogo de que 
tanto gostam. É importante para eles 
frisar que o preconceito é grande, 
mas o desconhecimento é ainda maior.

JORGE
RPG signifi ca Role Playing Game, 
do inglês, jogo de interpretação 
de papéis. Eu acho que o ideal 
são cinco jogadores mais o mes-
tre. Porque com cinco jogadores 
não fi ca tão longa a rodada, não 
fi ca tão maçante esperar de novo 
a sua vez, mas nosso grupo é bem 
grande, bem forte, bem variado.

BRUNA
Geralmente as pessoas já vêm com 
preconceito, primeiro que não co-
nhecem, acham que é isso, isso e 
aquilo, e não tem nada a ver. En-
tão primeiro eu tento explicar que 
é um jogo que não tem nada a ver 
com satanismo igual falam. Geral-
mente acham que é no computador, 
daí eu falo que não, que é uma 
mesa, que tem a fi cha, na fi cha tem 
os atributos do personagem, como 
ele é, o que ele faz, aí eu sempre 
falo do cabelo, do corpo que você 
defi ne, e o pessoal geralmente acha 
legal. Daí eu falo dos jogos que 
a gente joga, por exemplo, porque 
como é uma coisa que a gente fala 
“ah, eu vou tentar pular a três 
metros daqui”, você não vai vir na 
sala e pular três metros pra ver 
se você consegue, pra isso servem 
os dados, você joga o dado pra ver 
se você conseguiu ou não. 

A música que toca remete ao universo do 
jogo. São bandas de rock pesado com canções or-
questradas, vocal lírico ou rasgado e letras que con-
tam histórias de lendas e mitos evocados pelo RPG.

GUILHERME
Tem jogadores que a gente coloca as oportunidades na cara 
dele e ele não aproveita. O que acontece? Ele reclama com o 
mestre, fala que o mestre é ruim, que não sabe conduzir o 
jogo, mas esse grupo aqui sabe aproveitar bem as oportuni-
dades e acho que eles se dariam bem numa quest superdifícil.

BRUNA
O papel do mestre é fazer a história. Daí ele vai jogando opor-
tunidades pra gente e nós vamos fazendo as nossas histórias 
pessoais e do grupo com o que ele oferece pra gente na questão 
de cenário, NPCs – que são os outros jogadores que ele cria –.

JORGE
É uma coisa que não deve ser 
levada tão a sério. RPG é uma 
coisa, vida real é outra. Por-
que o RPG é um jogo em que a 
gente interpreta personagens, 
faz coisas que geralmente a 
gente não faz no dia a dia. Aí 
depende, tem jogo medieval, 
fantástico, de fi cção científi -
ca... Então, alguns jogadores 
acabam confundindo no início 

e começam “ah, mas meu personagem e eu”... Fica aquela coisa, 
mas se souber diferenciar isso tá valendo.

Enquanto falam, os jogadores dividem salgadinhos e refrigerantes, com-
bustível das várias noites em claro e passaporte para que entrem no 
jogo; os itens são obrigatórios aos que querem participar das reuniões.

BRUNA
Pra mim é diversão, uma coisa que eu faço pra me distrair. É 
uma coisa que eu faço com os meus amigos, não é nenhuma obri-
gação tipo “ai, droga, hoje tem jogo”. Não. “Ah, hoje tem jogo, 
eu vou lá jogar e me divertir”.

GUILHERME
Na minha opinião, preconceito existe com tudo. Por exemplo, quem 
mexe no computador, tem gente que tem preconceito, preconceito 
com religião, ou seja, por toda a vida, sem-
pre vai existir algum tipo de preconceito, 
e, assim, nós nunca fi zemos nenhuma tipo de 
ritual, nenhum tipo de sacrifício. Eu pelo 
menos nunca fi z, nunca sacrifi quei ninguém, 
nunca peguei sangue de galinha, de cabra, 
nem humano, principalmente.

JORGE
O que acontece muitas vezes? Os jogadores 
criam os personagens e acabam usando o RPG 
como uma válvula de escape para o estresse do 
dia a dia. E eles acabam exagerando, sentem 
aquela vontade tão grande de ser o personagem 
que acabam perdendo a realidade, o que é real e 
o que não é. Não que alguém vá pegar uma espada 
e sair matando todo mundo, mas às vezes a pessoa 
acaba agindo mais como o personagem, quando na 
verdade deveria ser ao contrário.

Aos poucos, os PERSONAGENS fi cam mais sérios. Quando 
comentam os extremos a que alguns jogadores são ca-
pazes de chegar, lidam de forma madura e consciente 
com o assunto, e ressaltam a importância do equilíbrio 
entre entretenimento e vida.

BRUNA
Esses dias achei um blogue de um cara falando 
muito mal. Dizendo que causa desvio de persona-
lidade, de sexualidade, que causa transtornos 
noturnos, coisas absurdas, que interfere na 
vida pessoal, na vida amorosa, na religiosa, 
que é falta de Deus no coração, disso pra bai-
xo. Ele fez esse post e várias pessoas comenta-
ram em baixo, apoiando. Aí eu peguei e fi z “o” 
comentário. Eu falei que eu jogava, que eu não 
era ou deixava de ser gay por causa disso, que 
eu nunca matei minha mãe, nenhuma vez.

JOGADORES riem.

BRUNA (cont.)
Porque esse negócio de RPG dizem que tem muito 
isso de matar os pais. E teve o caso julgado 
esses dias da menina que foi morta, dos meni-
nos lá. Não vou falar porque não sei, pode ter 
pessoas que levam às últimas consequências, 
mas, pelo que eu soube, o Ministério Público, 
julgou os meninos como praticantes de ritu-
ais satânicos, de RPG e usuários de drogas, 
só pelo jogo em si eles englobaram com isso, 
então é um preconceito muito forte.

JORGE
Tudo depende do ambiente do jogo. Existem 
aventuras, histórias medievais, assim como 
existem nos dias de hoje, igual ao vampiros, 
um estilo de jogo um pouco mais pesado. É a 
relação entre vampiros, entre monstros, di-
gamos assim. Então às vezes as pessoas podem 
acabar se empolgando e extrapolando limites. 
Tudo começa assim, você tá na mesa e começa 
a se empolgar demais, falar alto, as pessoas 
que estão em volta não entendem, então elas 
começam a imaginar coisas do além e os pró-
prios jogadores continuam, não percebem os 
limites e vão indo, vão indo, até que uma 
hora acontece o que aconteceu, infelizmente, 
né, se aconteceu realmente, mas veja que uma 
coisa não tem relação com a outra. Bebidas e 
drogas sempre fi zeram mal e continuam fazen-
do mal. Tudo que é demais faz mal.

8 INT. SALA DE JOGOS/
POLTRONAS – NOITE

Ainda dispostos para as últimas perguntas, 
os PERSONAGENS, tendo em mãos 
dados, livros e miniaturas, 
discutem a fi gura do nerd.

JORGE
Nerd geralmente é 
aquele que só 
fi ca no compu-
tador e RPG 
é taxado 
como 

coisa de nerd. Mas na 
verdade RPG é uma coi-
sa muito social, você 
tem que interagir com 
outras pessoas. Tá bom 
que todas essas pesso-
as vão estar dentro de 
uma sala, jogando dados 
em cima de mesas, mas 
mesmo assim ainda é um 
tipo de interação. Sou 
nerd? Por que não?

BRUNA
Olha, eu sou muito cha-
mada de nerd por causa 
de jogo de computador, 
do próprio RPG. Mas 
na verdade eu não sei 
o que é isso. Se nerd 
é ser inteligente, ir 
bem, porque geralmente 
quando eu era mais nova 
alguém era nerd porque 
tirava nota boa no co-
légio. Agora eu não sei 
o que é ser nerd, se for 
isso então eu sou.

DOUGLAS
Eu fi z um teste na In-

ternet e disse que eu sou 
nerd, mas juro que não sei.

Risos entre todos.

GUILHERME
Eu não me considero nerd porque eu não fi co 24 
horas no computador. Eu não sou nerd.

BRUNA
No RPG você encontra fi guras muito distintas. 
Se você olhar o nosso grupo inteiro, tem muito 
tipo diferente de pessoa, tipo de vida, de se 
vestir, de falar, de agir, tem muita distinção.

JORGE
Tem que ser um pouco nerd e abdicar de algumas 
coisas que hoje as pessoas dizem ser não nerds, 
como sair de casa. Jogar RPG é uma coisa que 
você tem que fazer em casa, pode ser numa varan-
da, pode ser num quintal, numa garagem, mas é 
uma coisa que você tem que fazer mais reservada. 
Então hoje em dia aquela moda de sair, ir pra ba-
lada ou pro barzinho, é complicado jogar nesses 
lugares, então somos considerados nerds por isso.

DOUGLAS
Por exemplo, sexta à noite, o pessoal tá tudo 
escutando psy agora, e a gente tá aqui jogando 
RPG, uma e meia da manhã. Agora tá no clima do 
tuch, tuch, e a gente aqui jogando.

BRUNA
Se ser nerd é trocar RPG por uma balada, então 
eu sou totalmente nerd, porque eu prefi ro mil 
vezes jogar RPG.

9 INT. SALA DE JOGOS/
MESA – NOITE

MESTRE
Bom, como foi a guerra?

Novamente imagem dos JOGADORES.

HALFLING
Foi difícil, acabamos per-
dendo muitos companheiros 
importantes nessa guerra.

DRUIDA
Estamos agora parados, temos de recuperar ener-
gias para continuar.

ANÃO
Felizmente vencemos, mas e o nosso amigo, como fi cou?

MESTRE
Ok. Parabenizo vocês pela vitória na guerra. E agora 
chegou um mensageiro daquele grupo que vocês manda-
ram pra resgatar o amigo de vocês, e ele chegou com a 
seguinte mensagem: eles resgataram o amigo de vocês e 
ele está vindo são e salvo pra encontrar vocês.

Personagens se cumprimentam.

MESTRE
Bom, vocês estão na taverna comemorando. Chegou 
um rapaz estranho perto de vocês e entregou uma 
mensagem dizendo o seguinte: ainda não acabou, 
terá volta. E aí, o que vocês vão fazer?

REPÓRTERES se afastam e PERSONAGENS continuam o jogo. 
REPÓRTERES guardam blocos, canetas e câmera enquanto 
passam pela porta em direção ao exterior da casa.

SOM AMBIENTE EM BG e 
FADE OUT.

FIM.

508
no

v
20

09



N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Bernardo faz aula de balo-
nismo. Cristiana pratica patinação ar-
tística. Bruno, Domingas e Fernandinho 
chegam ao Primeira Opção, seu novo co-
légio. Bernardo comemora por estar na 
mesma turma que Beto, Tati e Bia em seu 
último ano no Primeira Opção. 

TERÇA - Sob fortes ventos e muita chuva, o 
balão é arrastado para o Parque das Rochas 
e fi ca preso em uma árvore. Livramento, 
diretor do Primeira Opção, e Dona Tânia, 
inspetora, estranham o atraso dos alunos. 
Cristiana e Victor chegam ao colégio e fa-
zem amizade com Maria Cláudia. 

QUARTA - Bernardo diz a Francisco que, 
se não fosse por seus problemas de famí-
lia, Rita não estaria se negando a sair da 
caverna. Cristiana quer ajudar Ariovaldo 
a qualquer custo e pede que Nanda o 
encaminhe para o banheiro de sua casa 
para que ele tome um banho.

QUINTA - Livramento suspende Ber-
nardo pela aterrissagem com o balão 
e alerta Paulo Roberto e Cissa sobre o 
comportamento do rapaz. Paulo Rober-
to repreende Bernardo. Turma estranha 
o fato de Maria Cláudia ter o sonho de 
casar e se tornar dona de casa

SEXTA - Ariovaldo surge e afasta os men-
digos de Cristiana e Victor. Ariovaldo 
explica a Cristiana que voltou às ruas 
porque o abrigo estava em condições 
precárias. Casca, o novo professor de 
Química do Primeira Opção, chega ao 
colégio de moto e desperta a atenção de 

Beto, Bia e Tati. 

SÁBADO - Não 
há exibição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Verônica fi ca radiante com 
o pedido de Alcino. Gustavo reclama 
com Glória que perdeu toda sua merca-
doria fugindo dos fi scais. Verônica avisa 
sobre seu casamento com Alcino:  Davi 
reage indignado e Rose se sente obriga-
da a felicitá-los. Taís e Rose convencem o 
delegado da inocência de Bené. Gustavo 
fi ca chocado com a notícia do casamen-
to de Verônica e da gravidez dela. Rose 
fi ca triste ao ver a reação de Gustavo.

TERÇA - Verônica afi rma para Mari que 
Roberto é seu primo e Severo confi rma 
sua história. Alcino pede que os homens 
que sequestaram Gustavo procurem seu 
fi lho. Gustavo consegue entrar na Aro-
mas. Alcino sai da empresa e manda o 
segurança trancar tudo. Gustavo entra 
na sala de Verônica e encontra algumas 
fotos da noite em que ele desapareceu. 

QUARTA - Domênico se apresenta como 
o primo de Rose e deixa Verônica e He-
loísa decepcionadas. Elas pedem para en-
trar com a desculpa de que vieram trazer 
presentes para os fi lhos de Rose. Verônica 
olha toda a casa e Gustavo fi ca nervoso.  
Mari conta para Alcino que Verônica dis-
se que é prima de Roberto e decide con-
fi rmar a história com Nuno. 

QUINTA - Tarcísio não aceita que Rose e 
Gustavo estejam apaixonados. Verônica 
diz o que Roberto deve fazer para pegar 
o cartão de memória da câmera antes 
que Mari mostre as fotos para Alcino.   
Mari combina de se encontrar com Alci-
no em um bar. Verônica diz a Alcino que 
está com desejo de comer framboesas e 
ele sai para comprá-las. 

SEXTA - Gustavo fi ca preocupado por 
não conseguir convencer Tião, que vai 
embora decidido a esclarecer a histó-
ria. Tião aparece na Aromas à procura 

de Rose e Heloísa fi ca com ciúmes.  Tião 
invade a sala de Alcino e encontra Rose. 
Ela tenta convencê-lo da inocência de 
Gustavo e implora que ele não o entre-
gue à polícia.

SÁBADO - Ferdinando e Julieta lem-
bram-se emocionados do casamento de 
Gustavo. O gerente do banco avisa que o 
cadastro de Rose não foi aprovado e ela 
descobre que a culpa é de Tião. Depois 
do casamento, Alcino desmaia e Mari se 
desespera. Gustavo fi ca assustado ao ver 
Alcino no chão. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Denis fi ca surpreso com a re-
ação de Dafne. Léa apresenta uma nova 
namorada para André, mas Cássio atra-
palha o encontro. Laís convida Nicholas 
para desfi lar. Nicholas aceita fazer um 
teste e Ísis desmaia ao vê-lo. Jacques con-
vida Anita e Anselmo para serem seus 
padrinhos de casamento. 

TERÇA - Gabriel prefere aguardar a confi r-
mação de que Dafne está grávida para co-
memorar. Dafne comenta com Cássio que 
tem certeza de sua gravidez. Adenor pede 
aumento de salário e ganha mais trabalho.  
Dafne vai ao desfi le com Gabriel.

QUARTA - Edgar desmaia e Pelópidas co-
memora. Jacques repreende Judith pela 
falta de segurança da galeria e ela acusa 
Dafne de sabotagem. Pelópidas escapa e 
Denis percebe que seu comportamento 
está diferente. Jacques volta a desconfi ar 
de Dafne e Gabriel reage.

QUINTA - Denis leva a mãe até Jacques e 
Padre Guilherme inicia a cerimônia. Xico 
tira fotos escondido na igreja. Piedade 
joga o buquê que cai nas mãos de Denis. 
Pelópidas instala o sistema de escuta na 
galeria. Ivonete se queixa com Adenor da 
falta de comida em casa. Xico fotografa 
Judith falando com Jandir. Vicente pede 

para Tatiana ajudá-lo com Hannah e Isa-
ac diz que vai falar com a prima. 

SEXTA - Pelópidas fi ca indignado com 
Judith e decide se vingar. Pelópidas pede 
a Cléo que ligue para a polícia e denuncie 
a galeria por tráfi co de animais silvestres. 
Dafne vai ao ateliê de Denis ver as obras 
de Xico para sua exposição. Cléo faz a de-
núncia contra Judith e Pelópidas come-
mora. Ivonete pede dinheiro à fi lha para 
comer e Vanessa se comove.

SÁBADO - Os policiais não conseguem 
provar nada contra Judith e vão embo-
ra. Adenor tenta proibir Ivonete de tra-
balhar perto de Fabiano. Pelópidas se 
esconde no depósito da galeria e ouve 
a conversa de Judith e Edgar. Pelópidas 
conta a Espeto que precisa impedir o 
casamento de Judith com Edgar. Judi-
th marca um encontro com Jacques na 
mansão e Pelópidas avisa Bianca. Jacques 
e Piedade conversam com Judith e Edgar 
quando Bianca surge com uma ideia de 
presente para o casal. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA – 09 de novembro

Ellen tenta tranquilizar Helena. Após 
alguns drinques, Dora e Garcia vão jun-
tos para casa. Ela entra sem perceber 
no quarto dele. Luciana acorda e chora 
por não conseguir se mover. Osmar de-
cide fi car em Amã para ajudar Helena. 
Dora acorda afl ita por não lembrar o que 
aconteceu. Helena fi ca enjoada ao tomar 
café com Osmar. Helena comenta com 
Marcos que o acidente foi noticiado na 
Internet e ele diz que vai contar para Te-
reza. Renata vai até o hospital e pede que 
Miguel a ajude a se tratar. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, OS 
DEMAIS CAPÍTULOS DE “VIVER A VIDA” 
AINDA NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Rodrigo e Bela transam. Ve-
rônica e Dinho se divertem com a ten-
são de Berenice. Hortência visita Vera, 
que conta como foi o encontro com 
Rodigo. Úrsula continua tentando con-
vencer Armando de que a aproximação 
dos casais será benéfi ca para eles. 

TERÇA - Cíntia não consegue acreditar 
que seu pai é Ricardo e discute com 
Olga novamente. Ela sai correndo de 
casa e Olga segue atrás. Cíntia sai deses-
perada em seu carro. De repente, Olga é 
atropelada, mas. Cíntia não vê o aciden-
te. Bela não deixa que Rodrigo a beije 
novamente. 

QUARTA - Rodrigo grita por socorro 
até aparecer o médico. Rodrigo chora. 
Verônica fi ca empolgada ao comprar 
várias roupas na loja do resort. Ricardo 
fi ca feliz ao ver a noiva tão animada. 
Um enfermeiro leva Rodrigo para fora 
do quarto e ele se desespera ainda mais. 
Olga continua em estado crítico.

QUINTA - Rodrigo, emocionado, visita Olga 
ainda em coma. Rodrigo e Cíntia discutem 
por causa de Olga. Ela não aceita que Rodri-
go se importe com alguém que acabou com 
a vida deles. Elvira conta para Magdalena 
que vai fazer unha fora do salão para ganhar 
um extra e diz que vai pedir para Nelson im-
primir folders para ela divulgar. 

SEXTA - Adriano incentiva Bárbara a 
namorar Harry e diz que o caso dela 
com Clemente foi perda de tempo. Cle-
mente se empolga e diz que vai convidar 
Bárbara para jantar. Diogo vai atrás de 
Diego, que diz estar morando num lugar 
horrível, mas que lá tem liberdade para 
fazer o que quiser. Bela liga para Rodrigo 
e pergunta o que aconteceu. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Caló estende a mão a Bru-
no 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 diferente. Tony 
afi rma a Paulo que vai matar Bruno e que 
antes de ser um policial é fi lho e pai. 

TERÇA - Bruno dá ordens para Khalid 
e seus sete homens pegarem Tony no 
fogo cruzado. Tony e seus aliados en-
tram atirando no depósito e são recebi-
dos à bala por Bruno e seu grupo. Qua-
tro homens de Bruno e dois seguranças 
do lado de Tony são mortos. 

QUARTA - Rudi afi rma ao policial que 
não sabe quem atirou dentro de sua boa-
te. Bruno fi ca extremamente emociona-
do ao saber que André morreu. Policiais 
Militares examinam o corpo e encon-
tram atrás de André um envelope preso 
com fi ta adesiva, contendo uma foto do 
menino Guri com tarja preta nos olhos. 

QUINTA - Valdemar fi ca nervoso quan-
do Felício pergunta a ele quem é Guri.
Valdemar diz que o nome de Guri é Luis 
Moura Filho e afi rma que não sabe se 
ele matou o pai. Felício fi ca encucado. 
Paulo alerta Tony de que há fortes indí-
cios que levam a crer que o Bruno não é 
o mentor dos crimes.

SEXTA - Há duplo sentido em quase 
tudo o que Lígia e Fernanda conversam. 
Fernanda conta a Lígia que se apaixo-
nou por um homem casado. Lígia está 
nervosa, agora tem quase certeza de 
que Fernanda é a mulher com quem 
Tony está se envolvendo. Tony entra de 
roupão na sala e para assustado ao ver 
Fernanda. Luísa diz a Bruno que quer 
conversar sobre os direitos dela no ho-
tel. Lígia sai, intencionalmente, da sala 
e deixa o gravador atrás de um objeto. 

Mostra Francesa
Começa amanhã, às 19h30, a “Mostra 

do Cinema Francês Contemporâneo”, no Sesc 
de Cascavel. O evento é organizado pela instituição e pela 
Embaixada Francesa como parte das comemorações do Ano da 
França no Brasil. Oito fi lmes franceses produzidos entre 2000 
e 2007 serão exibidos em 231 Centros de Atividades do Sesc. 
No Paraná, a mostra passará por 11 cidades durante este mês. 
Por aqui, a Mostra fi ca até dia 14 de novembro. A entrada é 
franca, porém, indicada a maiores de 16 anos.

O curador, o então diretor de redação da famosa revista 
Cahiers Du Cinéma, Jean-Michel Frodon, explica que, ape-
sar de os fi lmes não se assemelharem à estética da Nouvelle 
Vague, é possível identifi car na programação infl uências 
narrativas, além da crença na força documental e a audá-
cia formal que tanto marcaram a década de 1960.

Seleção ALT
Inglorious Bastards (2009),
de Quentin Tarantino

Chegou a Cascavel Inglorious Bastards, a nova 
obra do sanguinário diretor Quentin Tarantino. 
O filme, que tem recebido ótimas críticas, é apon-
tado como a obra-prima do cineasta. Há quem 
prefira Kill Bill ou mesmo Pulp Fiction, de qualquer 
forma é um grande filme.

Dessa vez, Tarantino revisita o gênero western spa-
ghetti e aproveita para homenagear o grande mestre 
dele, o cineasta italiano Sergio Leone, imortalizado por 
fi lmes como Por um punhado de dólares (1964) e Era 
uma vez na América (1984).

E além de lhe emprestar os big closes e perso-
nagens destituídos de qualquer heroísmo, su-
jos, calculistas e obscuros, Tarantino também 
busca nos filmes de faroeste a trilha-sonora. 
O próprio Enio Morricone está na batuta e 
não deixa a desejar.

Os “bastardos”, comandados pelo tenen-
te Aldo (Brad Pitt), não passam de uma 
dezena. São militares judeus cujo único 
objetivo é massacrar na-
zistas. Em contraponto, 
está Christoph Waltz 
na pele do Coronel 
Landa, o Caçador de 
Judeus e a encar-
nação do mal. O 
confronto tem 
muito humor 
negro, violên-
cia, sangue e 
referências 
pop, ou seja, 
Tarantino 
puro.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

O mais extraordinário 
de toda essa gente era a 

nenhuma importância, em 
nenhum sentido, de toda ela. 

Uns eram redatores dos principais 
jornais, e conseguiam não existir; ou-

tros tinham lugares públicos em vista do 
anuário e conseguiam não fi gurar em nada 

da vida; outros eram poetas até consagra-
dos, mas uma mesma poeira de cinza lhes 

tornava lívidas as faces párvoas, e tudo era 
um túmulo de embalsamados hirtos, postos 

com a mão nas costas em posturas de vidas.

Livro do Desassossego,
de Fernando Pessoa.

Irrita-me a felicidade de todos estes homens 
que não sabem que são infelizes. A sua vida hu-

mana é cheia de tudo quanto constituiria uma sé-
rie de angústias para uma sensibilidade verdadei-
ra. Mas, como a sua verdadeira vida é vegetativa, 

o que sofrem passa por eles sem lhes tocar na 
alma, e vivem uma vida que se pode comparar 

somente a de um homem com dor de dentes 
que houvesse recebido uma fortuna — a 

fortuna autêntica de estar vivendo sem 
dar por isso, o maior dom que os deuses 

concedem, porque é o dom de lhes ser 
semelhante, superior como eles (ainda 

que de outro modo) à alegria e à dor. 
Por isto, contudo, os amo a todos. 

Meus queridos vegetais!

Livro do Desassossego,
de Fernando Pessoa.

Sou o intervalo entre o que sou e o que 
não sou, entre o que sonho e o que a vida 

fez de mim, a média abstrata e carnal en-
tre coisas que não são nada, sendo eu nada 

também. Nuvens... Que desassossego se sinto, 
que desconforto se penso, que inutilidade se 

quero! Nuvens... Estão passando sempre, umas 
muito grandes, parecendo, porque as casas não 

deixam ver se são menos grandes que 
parecem, que vão a tomar todo o céu; 
outras de tamanho incerto, podendo 
ser duas juntas ou uma que se vai 
partir em duas, sem sentido no ar 

alto contra o céu 
fatigado; outras ainda, 
pequenas, parecendo brinque-
dos de poderosas coisas, bolas irregulares 
de um jogo absurdo, só para um lado, num grande 
isolamento, frias.

Livro do Desassossego,
de Fernando Pessoa.

Sendo a vida essencialmente um estado mental, e 
tudo, quanto fazemos ou pensamos, válido para nós 
na proporção em que o pensamos válido, depende 
de nós a valorização. O sonhador é um emissor de 
notas, e as notas que emite correm na cidade do seu 
espírito do mesmo modo que as da realidade. Que me 
importa que o papel-moeda da minha alma nunca seja 
convertível em ouro, se não há ouro nunca na alquimia 
factícia da vida? Depois de todos nós vem o dilúvio, mas 
é só depois de todos nós. Melhores, e mais felizes, os 
que, reconhecendo a fi cção de tudo, fazem o romance 
antes que ele lhes seja feito, e, como Machiavelli, vestem 
os trajos da corte para escrever bem em segredo.

Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa.

Desconfi ai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o 
que é de hábito como coisa natural, pois 
em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade 
consciente, de humanidade de-
sumanizada, nada deve parecer 
natural nada deve parecer im-
possível de mudar.

Nada é impossí-
vel de mudar, de 
Bertold Brecht.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

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 inimi-
gos, declarados ou ocultos.

Um obstáculo poderá surgir em seu 
trabalho que será criado por uma pes-
soa inconseqüente. Você saberá como 
contornar esse problema. Sua dedica-
ção será reconhecida.

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 sen-
tido. 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 
proporcionadas por crianças e lucros 
através de negócios imobiliários. Tudo 
que fi zer refl 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 críti-
ca 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 colabora-
ção que poderá receber de pessoas ami-
gas e compreensivas. Novos conheci-
mentos e alegrias estão em perspectiva. 

Cascavel
A Verdade Nua E Crua

Comédia, 14anos/Legendado; dura-
ção1h37. Cine JL 1: Diariamente 15h00, 
17h00, 19h00 e 21h00. Cine West Side 
2: Sábado e Quarta 15h40 e 21h10. Do-
mingo 16h15 e 21h10. Segunda/ Terça e 
Quinta 19h00 e 21h00. 

Ta Chovendo Hambúrguer

Animação, Livre/ Dublado; duração 
1h26. Cine JL2: Sáb. Dom. Qua. Qui. 
14h00 e 15h40. Cine West Side 2: Sex-
ta-feira 14h00, 15h40, 17h45, 19h30 e 
21h00. Sábado e Quarta 14h00, 17h40 
e 19h30. Domingo 14h30 e 19h30. Se-
gunda/ Terça e Quinta 15h00 e 16h40.

 

Se Beber Não Case

Comédia, 14 Anos/ Legendado; dura-
ção 1h40. Cine Jl 2: Sex. 15h25, 17h25, 
19h25 e 21h25. Sáb. Dom. Seg. Ter. Qua. 
Qui. 17h25, 19h25 e 21h25. 

Bastardos Inglórios

Ação, 18 Anos/ Legendado; duração 
2h33. Cine JL 3: Sáb. Dom. Qua. 15h00, 
18h00 e 21h00. Sex. Seg. Ter. Qui. 
18h00 e 21h00. 

Te Amarei Para Sempre

Romance, 12 Anos/ Legendado; du-
ração 1h47. Cine JL 4: Seg. Ter. Qui. 
19h00. Sex. 19h00 e 21h10. Sáb. Dom. 
Qua. 14h40 e 16h50. Cine West Side 
1: Sexta-feira 14h15, 16h15, 19h20 e 
21h20. Sábado e Quarta 14h15 e 21h20. 
Domingo 16h40 e 19h20. Segunda/ 
Terça e Quinta 15h10 e 17h15.

Distrito 9

Ação, 14anos/Legendado; duração 
1h53. cine JL 4: Seg. Ter. Qui. 19h00.

Sáb. Dom. Qua. 19h00 e 21h10. Cine 
West Side 1: Sábado e Quarta 16h15 e 
19h15. Domingo 14h40 e 21h20. Segun-
da/ Terça e Quinta 19h15 e 21h15.

Toledo
Se Beber Não Case

Comédia, 14 Anos/ Legendado; dura-
ção 1h40. Cine Panambi 1: Diariamen-
te: 19h40 e 21h30. Sábado, Domingo e 
Quarta: 16h00, 19h40 e 21h30.

A Verdade Nua E Crua

Comédia, 14anos/Legendado; dura-
ção1h37. Cine Panambi 2: Diariamente: 
21h20. 

Up – Altas Aventuras

Desenho - Livre- Dublado - Duração: 
1h44. Cine Panambi 2: Diariamente: 
19h30.Sábado, Domingo e Quarta: 
15h30 e 19h30.

Foz do Iguaçu
9 - A Salvação

Animação/Aventura/Fantasia- Livre - 
Dublado- Duração: 1h19. Boulevard 2: 

Diariamente: 17h45, 19h45 e 22h00.

Te Amarei Para Sempre

Drama/Romance - 12 anos- Legendado 
- Duração: 1h47. Boulevard 3: Diaria-
mente:  20h00 e 22h30.

Up – Altas Aventuras

Desenho - Livre- Dublado - Dura-
ção: 1h44. Boulevard 4: Diariamente: 
18:00h.

Jogando Com o Prazer

Romance- 16 anos- Legendado- Dura-
çao: 1h38. Cine Boulevard 4: Segunda a 
Sexta: 20h15 e 22h15. Sábado e Domin-
go: 18h15, 20h15 e 22h15.

Julliane
BritaCASCAVEL | PR
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Por um milésimo de segundo pensei ouvir 
Ana Carolina. Dois milésimos depois me re-
compus e dei nota: é Maria Gadú, um dos mais 
simpáticos nomes da Nova MPB e, de fato, pou-
co tem a ver com a cantora mineira. Talvez um 
tanto do poder vocal, que assombra pertencer a 
tão jovens 22 anos, e nada mais. 

Maria Gadú traz algo novo, mesmo que em mais de 
uma faixa tenha tido a impressão de ter ouvido aquilo an-
tes. Shimbalaiê, por exemplo, uma das mais belas canções 
do disco, tem, além de um estonteante arranjo de violão, uma 
melodia bem no vão da minha memória – ainda vou lembrar –. 

Em Laranja – minha preferida, adorei a melodia, a letra, o 
swing e os slaps de baixo – também rola um pouco desse senti-
mento. No último verso da primeira estrofe, em “Siga a seta e diga que 
sou...” me veio à mente algum trecho de Múmias, aquela que o Renato Rus-
so gravou com o famigerado Biquini Cavadão (!?).

O álbum homônimo de Maria Gadú abre com Bela Flor, que tem um cadinho de baião, 
uma pitada de Nordeste que cai bem. Segue Altar Particular, terra de mais samba e um 
marcante solo de violino. Já Dona Cila tem uma pegada levemente pop, uma melodia 
deliciosa e uma dedicatória à avó: "Ó, meu Pai do Céu, limpe tudo aí/Vai chegar a rainha/
Precisando dormir/Quando ela chegar/Tu me faça um favor/Dê um banto a ela/Que ela 
me benze aonde eu for”. Tudo embalado ao acordeom de Kiko Horta. 

O ritmo de Escudos é contagiante e o refrão remete a Marisa Monte. Já a versão de Gadú 
para Ne Me Quitte Pas, de Jacques Brel, é  muito diferente da que imortalizou Maysa, mas 
também funcionou muito bem na roupagem MPB. Tudo diferente, de André Carvalho, 
fi lho do baixista Dadi, que, aliás, toca em algumas faixas do disco, demorou o primeiro mi-
nuto para cair no gosto, nos dois tempos seguintes se revelou inspiradora e sincera.

De Lounge a Encontro é a pura “Nova MPB” e ainda tem blues com A história de Lilly 
Braun, de Chico Buarque e Edu Lobo. Só o que destoa é a releitura de Babe, da Kelly Key. 

Ficou melhor que a original – até por que para isso não precisava de muita coisa –, mas 
não casa com o resto da proposta. Teria sido melhor colocar Who 

Knew, da Pink, que Gadú canta nas apresentações 
ao vivo e o resultado é muito 

superior.

Queria que você experimentasse a au-
dição de Maria Gadú antes de ler ou ver 
qualquer coisa a respeito da cantora. Tal-

vez isso até tenha acontecido se você assis-
te à novela das oito ou se já passou ao lado 

da TV quando ela estava passando. Shimba-
laiê (que, pasmem, Gadú compôs aos 10 anos), 

quarta faixa do primeiro álbum da cantora, é 
tema do último dos folhetins. Confesso que não 
conheci Gadú daí, mas de uma indicação na In-

ternet; só depois descobri que o mundo não esta-
va totalmente perdido e que alguém teve o bom 
ouvido de colocá-la em horário nobre. Ponto.

Em total uso de sinestesia, alguns poderiam dizer 
que a voz de Gadú, coisa que mais salta aos sentidos, é 

aveludada. Não sou muito afeita ao tecido em questão, mas 
não posso negar que o sentido fi gurado a que o adjetivo se preza 

não pode ser refutado. Prefi ro, entretanto, compará-la à textura do 
mousse, aquela sobremesa nem sólida nem líquida, geralmente porosa, que pare-

ce uma espuma. Um meio termo entre Zélia Duncan e Marisa Monte. No fi m das contas, 
sou mesmo muito mais mousse que veludo nesse calor que persiste.

Aos 22 anos, Gadú traz uma maturidade que cativa. Já o primeiro álbum é de uma consistên-
cia adiantada. Cantora, compositora e violonista estão claramente em sintonia nas 13 faixas de 

pura MPB. Ainda que minha música predileta do CD tenha sido A história de Lily Braun, de com-
posição de Chico Buarque e Edu Lobo, as músicas escritas por ela são docemente apaixonantes. 

Das 13 já mencionadas, nove são dela. Altar particular, segunda música do álbum, é de longe a mais 
bela. Um samba feito em cima do que é necessário, como afi rmou o mestre Vinicius de Moraes: é 
preciso um bocado de tristeza, senão, não se faz um samba não.

Há a tristeza, há o amor, há a singeleza da vida – ainda que essa palavra não seja tão sin-
gela quanto o nome tenta dizer –. Há uma vontade simples de cantar. Até a música de 
composição de Latino (sim, Latino) conhecida na voz de Kelly Key (sim, isso mesmo) foi 
transformada numa divertida releitura que mostra o potencial dessa ainda garota que 
sabe bem o que faz.

Na medida SurpreendenteSublime Obrigatório
Simpático
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BANCO 4/davi. 5/cisne. 8/sectário. 10/desfaçatez. 13/historiadores. 
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Foram longas e produtivas as quatro semanas que dedicamos a 
entrevistas que falavam sobre o poeta paranaense Paulo Leminski 
e o mundo peculiar da linguagem criada por ele. Hoje, a quinta 
entrevista é dedicada a uma espécie de retomada de todos os 
assuntos já discutidos: o poeta, a obra, a crítica, o jornalista, o 
legado. Maurício Arruda Mendonça, dramaturgo e mestre em 
Estudos Literários pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), 
debruçou-se sobre o estudo do romance-ideia Catatau e desvendou um 
Leminski fi losófi co, um perfi l intelectual diferente dos que se vê por aí.

Não será a última vez que por aqui falaremos de Leminski. Basta 
abrir bem olhos e ouvidos para que sejam ouvidos os brados do 
bandido que sabia latim. A inspiração que nunca cessa.

ALT – Quem foi Paulo Leminski para você?

Maurício Arruda Mendonça – O Paulo Leminski para mim, 
quando comecei a conhecer a obra dele na década de 80, pare-
cia ser um poeta extremamente jovem, uma poesia dotada de 
um frescor de vida muito interessante e que estimulava a gen-
te a escrever, a gente jovem também, bem mais novo do que 
ele, na faixa dos 30 anos naquele período. Então aquela poe-
sia dele aparentemente descompromissada, aparentemente 
simples, nos atraía muito, nos estimulava a querer escrever 
com aquela mesma liberdade, não copiando, mas escrever 
com aquela mesma liberdade. Eu conheci o Leminski por 
volta de 83, eu tinha 19 anos, e aí sabendo do conheci-
mento que ele tinha de línguas, da própria capacidade 
dele de articular ideias, tudo aquilo era muito novo, era 
muito rápido, nós estamos falando de um tempo sem 
Internet. Quando você lê o Catatau, a gama de refe-
rências que ele tinha, a capacidade que ele tinha de 
articular ideias e pensamentos, era muito vasta, era 
um erudito mesmo. Acho que ele até disfarça isso, 
ele simplifi ca, facilita as coisas, mas ele era dotado 
de uma erudição muito grande. Então isso tudo 
fascinava. Então Leminski pra mim é sinônimo de 
um grande intelectual, de um grande artista, prin-
cipalmente, porque ele uniu arte e vida. E por ser pa-
ranaense isso aí era muito legal, porque se passava a ter 
uma referência no Paraná de um cara que, pouco depois 
estava publicando Caprichos e Relaxos e vendendo 6 mil có-
pias, um recorde em termos de poesia, quer dizer, ele conse-
guia falar direto com o jovem, com o público. Então é uma per-
sonalidade fulgurante, fascinante e que encantava e estimulava.

ALT – Como você descreveria o perfi l intelectual de Leminski?

M. A. M. – O Leminski era muito rápido na distorção de informações e 
processamento delas. Como intelectual, eu acho que ele tornava compre-
ensível uma série de conceitos e ideias que eram complexas. Então o perfi l 
dele é de alguém que conhece muitas línguas, é alguém que é dotado de um 
conhecimento muito grande de fi losofi a escolástica, fi losofi a medieval. Você 
vê, tanto nos textos jornalísticos dele, que ele tem esse perfi l intelectual muito 
avantajado... Assim, é alguém que tem muito conhecimento, mas na hora em 
que você lê o texto ele te atrai por tornar aquilo simples, mas atrás daquilo tem 
uma depuração e um poder de síntese muito grande. Se você pegar o Catatau, vê 
alguém que sabe fi losofi a escolástica, medieval, francesa, cartesiana, no caso, alguém 
que conhece história bíblica, história do Brasil, articula o pensamento com os grandes 
pensadores da brasilidade, como Sérgio Buarque de Hollanda. Então, quer dizer, é um 
intelectual inquieto, mas que ao mesmo tempo não é pedante, não é uma pessoa que 
acumula, não tem um conhecimento acadêmico, nunca se formou em curso nenhum, ape-
sar de ter feito direito e letras, ele não se formou, então ele não tinha um perfi l de alguém 
que fosse empolado, nada. Ele tinha aquele conhecimento intelectual profundo, mas que 
tornava acessível às pessoas. Isso conferia até um charme para o próprio pensamento dele.

ALT – Alguns críticos e intelectuais dizem hoje que não há mais nada que se ver na 
obra do Leminski. O que você pensa a respeito disso?

M. A. M. – Olha, eu vejo assim, eu não entendo por quê. O pessoal fala isso muito de Curi-
tiba, né. Vou te reportar conforme eu ouvi, como eu ouço as considerações. É que Curitiba 
tem uma coisa assim autofágica de também, tinha ou tem, não sei, de não prestigiar, de não 
cultivar os próprios artistas. Então ao mesmo tempo em que você tem um poeta, um inte-
lectual, um escritor do calibre dele de Curitiba, posteriormente à morte dele, também alguns 
críticos de Curitiba vinham falando que Leminski não é nada disso, que a obra dele era menor, 
que a poesia dele era uma poesia feita por marketeiro... Ou as pessoas que tentam defender a 
obra dele são as viúvas do Leminski... Uma série de coisas que são muito brasileiras, de alguma 
forma, de bodear o sucesso de um compatriota. Ao mesmo tempo em que tentam diminuir a 
obra dele, como se ela já deu tudo o que tinha que dar, que está tudo mapeado, eu acho que 
não, isso daí é só porque ele realmente cativa quem lê, porque quem lê a obra dele encontra 
um sentido na sua própria vida, uma identifi cação com tudo que ele escreveu. Se ele não tives-
se esse poderio, não permaneceria como um dos maiores poetas da geração dele do Brasil na 
segunda metade do século 20. Agora, Leminski também era polêmico, gostava de polemizar, 
então acho que isso aí também desagradou alguns críticos e isso aí persiste até hoje. Mas é 
como eu disse, se a obra não fosse tão instigante, tão poderosa, não se bateria nele. Hoje em dia 

tem outra polêmica dentro da academia, que é dizer que o Catatau é a obra-prima dele e 
o resto é menor. Também tem essa coisa que se vê, isso é absurdo. Você tem o Le-

minski prosador, poeta, ensaísta, jornalista, tradutor, biógrafo, músico, então, 
quer dizer, isso irrita, alguém que tenha tantos interesses e faz tantas 

coisas tão bem como fez.

ALT – Você mesmo levou Leminski à academia 
e estudou a obra dele. Qual é, em sua opi-

nião, a importância de estudá-lo nos 
bancos acadêmicos?

M. A. M. – Eu acho que é interessante 
que aqui em Londrina, como as coisas são 
diferentes, os professores acharam muito 
interessante o fato de estar analisando 
um poeta como Leminski, um poeta pa-
ranaense e uma obra como o Catatau. 
Então eu só tive boa recepção, eu não 
tive em nenhum momento qualquer 
questionamento sobre a qualidade, so-
bre a relevância, nenhum. Até que eu fi z 
um trabalho que, de certa forma, foi o 
primeiro trabalho nessa linha na pós de 
letras, que é unir fi losofi a e literatura, o 
meu orientador é fi lósofo, doutor em fi -

losofi a. Nós fomos pegar o Leminski 

Artista
do pensar

Leminski para os 
que querem fazer um jorna-
lismo não automatizado e não pasteurizado 
com é o feito hoje?

M. A. M. – Eu acho que vendo o Jornal de Vanguarda 
você vê como é que é possível a criatividade estar a ser-
viço do informar, do ilustrar, do pensar e do sentir, por-
que também tinha o aspecto artístico. Eu acho que isso, 
as gerações novas que estão aparecendo no jornalismo, 
primeiro que elas, até por uma questão estrutural, des-
conhecem o que é uma ética jornalística, uma ética da 
informação. E o Leminski foi educado num conceito de 
ética e estética. Quanto mais você pesquisa e aprofunda 
sua capacidade de expressar, sua curiosidade pelo mun-
do representado pela arte, mais ético você é, mais fi el a 
uma realidade você é. Então, um legado é a curiosidade 
absoluta que um jornalista, que um informador desse 
porte tem que ter, e uma ousadia, uma capacidade re-
belde de ir na contracorrente do que está sendo dito. É 
preciso fazer uma refl exão. E aí uma digressão: imagina 
o que seria o Leminski com um blogue, com a Internet 
hoje, com aquela rapidez que ele tinha em consultar 
livro, em ter uma erudição, você imagina um cida-
dão desses com todas as ferramentas digitais que 
você tem hoje. Seria absurdo. Acho que seria um 
dos blogues mais acessados. Eu sei que é futuro-
logia, previsão. O que acontece é o seguinte: o 
jornalista hoje está muito atrelado a essa coisa 
do mercado, não sabe questionar qual é a re-
lação dele com o patrão. Como dizem alguns, 

o Brasil é o único lugar em que o jornalista trata 
o patrão como colega, acha que o dono é um jor-

nalista também. Então o Leminski vem trazer essa 
rebeldia, falar “olha, vamos falar do Guimarães Rosa, 

vamos falar de um monte de outras coisas. Porque, 
inquietação, ousadia, curiosidade, a arte em primeiro 

lugar. O jornalista está se esquecendo de ser um pou-
co artista também, artista da palavra, artista do pensar. 

Esse é o legado que ele deixa, porque quando a gente vê 
aquelas inserções dele do Jornal de Vanguarda assusta a 

modernidade, assusta o avanço. Claro, o viés literário, mas 
o jornalismo não tem que se desvincular de literatura, é isso 

que ele traz, ele traz essa perspectiva, literatura e jornalismo 
sempre foram [unidos], no Brasil pelo menos. Jornalismo não 

começa com os letrados? Dizem alguns que as matérias do Eu-
clides da Cunha pro Estadão eram mais gostosas de ler do que Os 

Sertões... Mas, quer dizer, um grande escritor como o Euclides da 
Cunha estava no jornal. Eu acredito nisso, eu acho importante isso, 

que o jornalista siga essa linha de pensar, de se informar sobre literatu-
ra... dá diferença no tratamento da palavra, da perspectiva. Como dizia 

o Leminski, você só escreve bem se você lê bem.

ALT – O que você diria ao Leminski se tivesse oportunidade, já que 
não o conheceu?

M. A. M. – Eu acho que eu não diria nada, mas eu fi co pensando numa 
coisa que vai dar nisso, nas surpresas negativas que ele teria em certas coi-

sas da vida literária e política brasileira. Mais recentemente, no que o Brasil 
está se tornando agora, que parece que há uma virada, mas anteriormente 
não, eu acho que ele iria se surpreender com algumas coisas que acontece-
ram na literatura, no que se tornou hoje, que metade que você tem que fazer 
hoje é marketing e o conteúdo vai pra lá. Não que o Leminski não conhecesse 
marketing, porque ele era publi-
citário, mas porque a qualidade 
do que ele tinha pra mostrar era 
grande. Eu fi co pensando que 
esse cara se surpreenderia com 
muitas coisas que aconteceram 
negativamente.
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até por outra 
via, pela fi losofi a, quer dizer, 

no fi m das contas, o meu trabalho é uma leitu-
ra que tenta demonstrar que o Catatau se fi lia à 
linhagem do romance fi losófi co. Todo mundo fala 

experimental, é isso, é aquilo, não, é um romance 
fi losófi co radicalizado, assim como A Montanha 

Mágica, do � omas Mann, o próprio Grande Sertão: 
Veredas, se você pensar ali na luta do bem contra o 

mal, aquele aspecto mítico, ou Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, Dom Casmurro. Quer dizer, ele está ao 
lado desses explicadores do Brasil. No Catatau, ele expli-

ca o Brasil. Então, quer dizer, na pós-graduação não houve 
qualquer problema, até me cumprimentaram na defesa, fa-

laram “legal esse teu autor”; aí o professor Luiz Carlos Santos 
Simon, excelente professor da pós-graduação falou, não sei se 

foi o Paulo Franchetti, algum pesquisador de São Paulo impor-
tante, falou assim “olha, desses autores importantes dos anos 70 e 

80, o único que vai fi car é o Leminski, o único que vai permanecer é 
o Leminski, pela qualidade”.

ALT – Qual é o maior legado do Catatau para a literatura brasileira?

M. A. M. – O Catatau é simplesmente a radicalização da lin-
guagem atingida pelo Guimarães Rosa e depois pelo Haroldo de 

Campos, no Galáxias, nessas duas obras que têm uma ruptura 
formal muito grande e são obras importantes da literatura bra-

sileira, o Catatau é a radicalização total da linguagem em por-
tuguês. Eu não duvidaria em dizer que, da língua portuguesa, 

é o texto mais radical. Não há dúvida. Porque ali ele questio-
na a lógica da construção verbal ao mesmo tempo em que 

aquilo é um laboratório de sons, parece que ele esgota 
as possibilidades sonoras da língua portuguesa, só por 

esse viés aí. Então a gente tem que considerar. É claro, 
tem infl uências do Guimarães Rosa, do James Joyce, 

do próprio Haroldo de Campos, tem sim, mas é uma 
radicalização. E no meu trabalho eu ainda coloco 

mais lenha na fogueira, que na verdade não se dis-
cute a infl uência do Lewis Carroll, do Alice no País 

das Maravilhas no próprio Catatau. Quando 
ele coloca o Descartes fumando uma erva 

narcótica, você tem aquela contrapartida 
de a lagarta também estar em cima de 

um cogumelo. Ao mesmo tempo 
em que a linguagem, em pala-
vras-valise, essas construções, 
neologismo e construções 
de palavra que Lewis Car-
roll vai inventar no Alice, o 
poema Jabber Walking, 
que é uma constru-
ção de palavras, etc., 
o Leminski vai usar 
isso, como o Joyce 
usou também. 

ALT – Qual 
é o legado 
deixa-
do por 
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