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Tem, você na sua

sala, eu na minha,

e por telepatia. 

Vamos tentar?

Não tem jeitode conversar com você. 

Ideias

episódio 83

Fim de

expediente

Sei, não 

precisa abrir

a boca.

É sério, eu
pego a revista 
e vejo a gente 

nas matérias. Você
é as maiores,

eu as
menores... 

Sabe no
que estivepensando?

Pra mim, o

único lugar em que

faz algum sentido a fra
se “você

é as maiores” é na sinuca

depois de alguns copos

de sabedoria!

FIM

Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste muito na vida... Já meditaste 
alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Doutor Pangloss 

é que o nariz foi criado para uso dos óculos, — e tal explicação confesso que 
até certo tempo me pareceu defi nitiva; mas veio um dia, em que, estando 

a ruminar esse e outros pontos obscuros de fi losofi a, atinei com a única, 
verdadeira e defi nitiva explicação.

Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor 
que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com 

o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na pon-
ta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-

se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, 
dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do 

nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade 
de a obter não pertence ao faquir somente: é universal. 

Cada homem tem necessidade e poder de contemplar 
o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e 

tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do 
universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio 

das sociedades. Se os narizes se contemplassem 

CAPÍTULO XLIX

A Ponta do Nariz

exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar dois 
séculos: extinguia-se com as primeiras tribos.

Ouço daqui uma objeção do leitor: — Como pode ser assim, diz ele, se nunca 
jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz?

Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um cha-
peleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus; é a loja de 
um rival, que a abriu há dois anos; tinha então duas portas, hoje 
tem quatro; promete ter seis e oito. Nas vidraças ostentam-se os 
chapéus do rival; pelas portas entram os fregueses do rival; o 
chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga 
e tem só duas portas, e aqueles chapéus com os seus, menos 
buscados, ainda que de igual preço. 

Mortifi ca-se naturalmente; mas vai andando, concentra-
do, com os olhos para baixo ou para a frente, a indagar as 
causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, 
quando ele chapeleiro é muito melhor chapeleiro do 
que o outro chapeleiro... Nesse instante é que os olhos 
se fi xam na ponta do nariz.

A conclusão, portanto, é que há duas forças capi-
tais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que 
a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio.

Trecho das Memórias de Brás Cubas, de
Machado de Assis

Se eu tivesse que dar um único motivo para 
que alguém que não usa/não conhece/não 
curte a Internet entrasse no clima da história, 
eu diria: na Internet, você pode conhecer de 
tudo. Parece meio bobagem, meio besteira, 
mas é a mais pura das mais puras verdades: 
conhecer pessoas é poder conhecer tudo. 
Cada um com que você tropeça na rede pode 
fazer com que você encontre algo que nunca 
imaginou – um texto sensacional, uma música 
que parece ter sido feita para você, um fi lme 
iraquiano com personagens holandeses sobre 
uma história japonesa, uma pessoa que curte 
as mesmas coisas que você, mas conhece cami-
nhos totalmente diferentes –.

Por isso gosto tanto quando recebo indicações. 
Mostra que as coisas continuam acontecendo e 
que, mesmo com tanta informação lavada, boas 
ideias continuam surgindo. Nesta semana, pedi 
para que alguns infl uentes internautas da esfera 
virtual da Região (fi cou bonito isso!) nos falassem 
o que eles andam lendo por aí, um endereço prin-
cipal, naqueles cuja entrada é obrigatória algumas 
vezes por semana. A vocês, indicações frescas de 
mentes abertas. O que importa na rede.

Indicação de Jacidio Junior: 
Popload (colunistas.ig.com.br/lucioribeiro)

O jornalista Jacidio Junior (Twitter: @jacidio) man-
ja muito quando o assunto é generalidades do mun-
do pop e alternativo, seja de música, cinema ou as-
suntos afi ns. Não é à toa que os blogues que mantém 
refl etem isso: no jacidio.wordpress.com, a vida, os 
relacionamentos, as impressões de alguém com opi-
niões interessantes; já no jacidionocinema.wordpress.
com, fi lmes por um afi cionado pela sétima arte – e 
olha que o rapaz curte sessões em várias cidades da 
Região Sul, vale a pena –. Manter-se informado sobre 
tanta coisa não é fácil, mas acompanhar quem está no 
centro do furação é um bom passo. A dica de Jacidio 

é valiosa: no Popload, do jorna-
lista Lúcio Ribeiro, você sabe primei-

ro das informações musicais mais quentes. 
Além de editar o blogue, Ribeiro escreve sobre músi-

ca e cultura pop para a Folha de São Paulo, é colunista das 
revistas Capricho e Homem Vogue, é DJ residente do clube 
Vegas, em São Paulo, e toca em festas de rock pelo Brasil. 
Quer dizer, a pessoa tem bagagem. Não tem erro, passar pro 
lá de vez em sempre vai te manter bem informado.

Indicação de Anderson A. Costa:
Revista Beta – o cinema impresso (revistabeta.com.br)

Meu companheiro de trabalho do ALT foi muito gentil. 
Jornalista que se preze já manda todas as informações. A 
dica, como não poderia deixar de ser, foi de uma revista 
sobre cinema. Eu, se fosse você, não perdia a indicação, já 
que nosso teórico de cinema predileto sabe do que está 
falando. A Revista Beta por Anderson Costa (Twitter: @An-
derGround): É menos que um blogue e mais um site.   É o 
recanto de uma revista de cinema trimestral de que gosto 
muito. A Revista Beta, antes chamada Plano B, começou a 
circular no inverno de 2008 e já está na sexta edição, a nú-
mero cinco, porque começaram a contar da número zero. 
É visualmente muito interessante e muito bem elaborada 
em termos de conteúdo. "Dirigida a um público específi co, 
a BETA tem como objetivo, por meio de entrevistas de pro-

fi ssionais da área, examinar minucio-
samente e atentamente esse universo, 
tornando a compreensão da narrativa 
cinematográfi ca menos complexa e seus 
‘truques’ mais acessíveis". É o que garan-
te a publisher e diretora executiva Tayla 
Tzirulnik. No site é possível baixar ótimos 
wallpapers inspirados nas ilustrações 'bi-
zarras' e ainda ler na íntegra todas as edi-
ções. Vale o clique.

Indicação de Keissy Carvelli: 
Problematizando o evidente
(problematizandooevidente.blogspot.com)

Colaboradora de longa data deste caderno, 
Keissy (Twitter: @keissycarvelli) transformou 
nossos mundos virtuais numa bela manhã de 
sábado ao indicar o ótimo Problematizando o 
evidente. O blogue tem uma ideia bem simples: 
postar recortes de conversas sobre os mais diver-
sos assuntos. A genialidade está na forma que F. 
M. e T. M. fazem isso, com humor e agilidade na 
medida certa. Se você curtir o jeito como escrevem, 
vai querer ler tudo de uma vez só. As iniciais dos res-
ponsáveis pelo blogue (suspeitamos que sejam duas 
garotas, mas não podemos afi rmar nada) não dão 
muitas pistas sobre quem sejam, mas é nossa próxima 
missão descobrir. Vale muito a pena conferir.

Google Wave
Na semana passada, falamos sobre o Google Wave, a 

nova ferramenta comunicacional do Google, e pergunta-
mos “quem quer um convite?”. Alguns dos nossos leitores se 
interessaram, e o que era para ser o sorteio de dois convites 
acabou se tornando a distribuição de um número maior. Fi-
zemos nossa boa ação do ano e aqui segue a lista dos ganha-
dores (os convites devem chegar nos próximos dias): Adeline 
Garcia, Anita Hoff mann, Fábio Conterno, Kassiane Moura e 
Lucas Radaelli. Parabéns e conversamos no Wave!
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Flores espalhadas ao chão
veneno escorre nos muros

borboletas choram,lobos feitos de sombrauivam ao luar da noiteescura,
onde não se vê nadaonde o sol nunca nasceonde a tristeza navega no

mar de angústia.Onde o mal reina,onde a festa do dia dasbruxas nunca acabaOnde tudo aquilo quevocê vê é mais fantasioso
do que a sua menteconsegue imaginar.Um lugar onde não hásonhos porque sonhar é

proibido.
Onde não se pode sorrir.

Mas há uma saída, uma
porta que se abre emmeio a tanto mal, umportal aberto para sairda minha mente

Que logo se 
      fechará.

* Estudante da 7ª série do Colégio Estadual 

Wilson Joff re

Ana FláviaAlves dos Reis*
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Há tempos o sebo não 
era minha parada. Não por 
falta de vontade; mais por não 
haver dessas coisas que sempre 
nos faltam: tempo, oportunidade, di-
nheiro. Há um paradoxo no que me con-
duz, já que o sebo por excelência exige pouco 
e oferece muito, mas, no momento, mesmo os me-
nores pedidos tornam-se cargas lastimáveis. De fato e 
como minhas previsões não me falharam, vasculhei corre-
dores repletos de sedução. Sou facilmente enlevada por aromas 
e texturas que me perseguem até mesmo em sonhos; e os livros 
me oferecem dos mais atraentes exemplares.

Cegada pela paixão que me movia entre páginas de tanto desejo, 
nem ao menos eu sabia o que indicar das plurais opções do Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908). Tudo era alvo e possibilidade. De re-
pente, uma capa conhecida fez com que eu me lembrasse de um 
pedido. Solicitaram que eu recomendasse um bom livro para dar 
de presente. Ora, a mim, livro por si só já é uma boa pedida, mas 
insistem que eu diga qual é o melhor não sei o quê, com qual 
eu começo não sei o que lá. Enfi m. Quem me acometeu de 
súbito para quaisquer dessas repostas foi Veríssimo.

Não Érico, o pai. Era Luis Fernando, o fi lho tão fa-
moso quanto. Família de escritores, bem servidos 
na peculiar genética da escrita. Foi o fi lho que me 
lembrou de que eu precisava indicar alguém bom 
para ser dado de presente. No começo, até pensei 
que essa coisa soava toda um pouco estranha, 
mas continuei, afi nal, ele era realmente um 
bom agrado. O livro que saltou às vistas foi o 
simpático As mentiras que os homens contam 
(Objetiva, 2000, 168 p.), o primeiro livro de 
uma série chamada Ver!ssimo, boa tirada da 
Editora Objetiva. O melhor da série é a ree-
dição de mais 25 títulos do escritor, o que 
faz com que ele seja um dos escritores vi-
vos mais lidos da atualidade.

Esse dado é meu mesmo, mas é de se 
confi ar. Veja bem, Veríssimo é um exce-
lente contista e um poderoso cronis-

De assuntos 
diversos

Julliane
Brita
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ta. Aos 73 anos, tem 
colunas em jornais de 

todo o País e livros republi-
cados com lustrosas capas colori-

das. A cultura do conto (e da crônica) 
perpetuou-se em algum momento 

das décadas de 1970 e 1980 e de lá 
desenhou uma bela parábola 

crescente: curto, rápido, ágil, 
como querem muitos que 

seja a literatura hoje. Muito 
mais fácil de ler. Além disso, Ve-

ríssimo torna a leitura um hábito 
agradável, com humor e ironias em 

tempos impecáveis, como os que 
são exigidos das comédias stand-up, 

um dos grandes modismos do último 
ano. Enfi m, e ele faz tudo isso de forma 

inteligente. Querer mais o quê?

Pois que da capa verde lustrosa que me 
chamou, fui ao espaço da prateleira a ele de-

dicado e encontrei outras belezas: Sexo na Ca-
beça (Objetiva, 2002, 144 p.), O melhor das comé-

dias da vida privada (Objetiva, 2004, 296 p.), Todas 
as histórias do Analista de Bagé (Objetiva, 2002, 80 

p.), Novas comédias da vida privada (L&PM Editores, 
1996, 344 p.), Poesia numa hora dessas?! (Objetiva, 

2002, 108 p.), O Analista de Bagé (L&PM Editores, 1981, 
132 p.), A mesa voadora (Objetiva, 2001, 156 p.), A mãe do Freud 

(L&PM, 1985, 143 p.), O popular (L&PM, 1984, 160 p.) – este último, o primeiro 
livro de crônicas de Veríssimo. Todos, é claro, muito recomendados. 

Enquanto soube que era sobre aquilo mesmo que falaria, lembrei-me de outro feito 
que vai angariar novos leitores a Veríssimo e acabei descobrindo o porquê de minha 

nova missão de levar leitores à Veríssimo. Podem somar a todos os atributos que já 
citei sobre ele o fato de ele ser surpreendentemente um ótimo cronista de Twitter. 

Sim, aquele microblogue dos 140 caracteres, lembra? Pois bem, daí que o simpático 
careca das letras brasileiras tem uma conta muito séria no site (digite lá twitter.com/

LuisFVerissimo) e diariamente discursa sobre os mais diversos assuntos (já nos deleita-
mos com temáticas como corpo e mente, ironia, hipocondríacos e a revista Playboy). 

Faz crônicas divididas em várias mensagens (ou tuítes) que felicitam os mais de 16, 6 mil 
seguidores com inteligência e humor.

O mais importante para mim, entretanto, é que Veríssimo também me segue no Twitter, 
sou um dos outros 2,7 mil seguidos felizar-
dos. O que, no fi m, não quer dizer nada. No 
máximo que ainda volto ao sebo com uns 
troquinhos a mais e levo os li-
vros com um sorriso de 
cumplicidade no rosto. 
Ele me segue e não é 
um sonho, apesar 
de não signifi car 
muita coisa.

Como se sabe, as 
pessoas são mais in-

teligentes dormindo 
do que acordadas.

Todas as pessoas sonham, e seus so-
nhos são sofisticadas narrativas cifra-
das, de grande complexidade temática 
e riqueza simbólica.

Meninos de rua sonham como Bor-
ges, debutantes levam a arte da elip-
se visual a extremos de criatividade, 
quando dormem.

O sonho não é apenas o grande nive-
lador, mas também é o grande apa-

gador de fronteiras.

Qualquer cerzideira es-
creveria como a Clarice Lis-
pector, se apenas pudesse 
botar a trama dos seus so-
nhos num papel.

Sonhos da Carla Perez e do 
arcebispo estão plugados no 
mesmo provedor de signos e 
disfarces de desejos e medos, no 
mesmo fornecedor de todos.

Os sonhos só não são a lingua-
gem comum da espécie porque ain-
da não se chegou a um vocabulário 
comum para entendê-los.

As mensagens são as mesmas 
para todos nós, variam as 

nossas interpretações.

#sonhos
L. F.
Veríssimo
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Um s
de libe

John Roberte da Silva, esse é o meu nome. Nasci no 11 do oito de 1984, em Amambai, Mato 
Grosso do Sul. Saí de lá de colo e fui para Nioaque, no mesmo estado. Morei dez anos lá com 
meus pais e aí de lá mudei com a família toda pra Corumbá. De Corumbá fomos pra Bolívia, aí 
voltei da Bolívia para Corumbá e fomos para Coxim, também Mato Grosso do Sul. De Coxim fui 
sozinho para Sorriso, daí no Mato Grosso, lá em cima... 

Mas os meus primeiros passos errados foram na Bolívia, na fronteira, conheci a droga dentro 
da escola. Tive um amigo, 15 anos ele tinha, com três meses ele apareceu com uma Ford Ranger, 
depois com um Ômega... e eu perguntei para ele onde que era a fonte daquele dinheiro todo. Eu 
tinha uns 13, 14 anos, aí ele me mostrou. ‘Essa aqui é a fonte do dinheiro, funciona assim e assim. 
Se você quiser pode entrar’. E então comecei a me envolver. 

O nome dele é John, já ele bem disse. Na lanchonete Catarina, ali no Cancelli, região Norte de 
Cascavel, é dos garçons mais novos, mas já tem a simpatia dos patrões e da clientela. De boné 
impecável, reluzente correntinha preza ao pulso, camiseta e jeans bem vestido, foi educado, 
cumprimentou-me e chamou para que nossa conversa fosse lá fora, longe da algazarra dos 
tacos e mesas de sinuca. Mas estava chovendo, esqueci eu de mencionar. Nos restou pegar o 
carro e parar duas quadras e uma curva depois. Só então travamos nossa discussão. Um tanto 
tímido e um tanto mais sincero foi como dosou as frases que fazem que os 25 anos de idade 
estendam-se por caminhos dos mais pedregosos.

Aí o meu irmão mais velho se viciou em drogas. Na verdade, eu mais entrei no tráfico para 
salvar meu irmão. Porque os traficantes pra quem ele devia iam matar ele, então, eu me en-
volvi a ponto de conhecer o patrão dos traficantes pra que o meu irmão devia. Até que eram 
eles que acabavam me devendo. Eu era novinho ainda, até que fui para Coxim. Hoje, graças 
a Deus, meu irmão saiu dessa vida. Eu apresentei uma mulher para ele, eles se entenderam e 
casaram. Ainda lá em Coxim. Daí de lá eles vieram pra Santa Catarina, têm um filho e tudo, e 
estão ali felizes pra sempre. E eu continuei no mundão. 

Daí, como falei, fui pra Sorriso sozinho, no Mato Grosso. Me envolvi lá também, me envolvi de 
mais, muito mesmo, e de lá vim pro Sul... [Você trafi cava ou foi usuário também?] Já, já, usei muita 
droga na minha vida. Nunca fumei crack, mas cheirei cocaína, fumei muita maconha, tomei ecstasy, 
tomei LSD... mas em 2003 eu tive um começo de overdose. Daí coloquei os pezinhos juntos e falei: 
‘Não, não é isso aqui que eu quero’. Orava, pedia para Deus de joelho para eu não morrer, para ele 
me dar mais uma chance, daí parei de usar. Isso foi no fi nalzinho de 2003. 

Aí vim aqui pra Cascavel ajudar um amigo meu de lá do Mato Grosso. Eu tava melhor de 
situação que ele. Ele veio na casa da mãe dele, tava foragido. E eu acabei me envolvendo de 
novo no tráfico. Eu tinha parado com tudo e tava depressivo. Eu não aceitava tomar remédio 
ou fazer tratamento para parar com a droga, não aceitava.  Acabei me envolvendo de novo no 
tráfico nessa mão que fui dá pra ele... Na verdade, fiquei mais ou menos um mês em Balneário 
Camboriú antes de vir pra cá. Tinha uma ex-noiva minha que morava lá, mora lá até hoje. E eu 
depressivo fiquei num apartamento, fiquei lá isolado um mês e pouco, com dinheiro no bolso, 
mas depressivo. Ligava para a minha mãe, e chorava. ‘Mãe, parei com a droga, quero parar de 
vender e tal...’ Tava com a consciência muito pesada mesmo.

 [Ia lhe perguntar isso. Nesse momento, como era sua relação com sua família?] Eu nunca 
escondi nada. Meu pai acabou falecendo em 2003 mesmo, lá em Sorriso. Gastou tudo o 
que tinha para ir lá morrer do meu lado. Eu e meu pai éramos muito amigos. Muito amigos 
mesmo. Nunca escondi nada dos meus pais. Nunca aceitaram um real desonesto meu, mas 
nunca deixei outras pessoas falar: ‘ah, seu filho fez isso... seu filho fez aquilo...’. Não, eu fa-
lava, eu preferia, né. Sinceridade com os pais em primeiro lugar. E isso foi fundamental para 
eu conseguir sair. Quando meu pai faleceu veio uma onda de crises na minha vida, em 2003 
mesmo.  Uma semana antes de o meu pai vir, minha então noiva foi embora para Camboriú 
com a mãe dela, aí fui visitar meu pai, com dois dias ele veio para a minha cidade, ficou dois 
dias ali, internei ele, levei nos meus braços até o hospital, f icou uma semana lá e faleceu. 
Ele tinha diabetes, fazia hemodiálise. Tiraram meu pai de uma UTI e mandaram para Cuiabá 
onde não tinha UTI. Ficou lá jogado em cima de uma maca, dois dias pelado, até morrer, 
agonizando. Meu pai me deu um monte de lição de vida. 

Então, aquilo ali foi me dando muita revolta.

Três dias depois saí de moto, eu e um amigo meu, cada um com uma garota na garupa, mas ele já era 
casado. Bati no meio de outro motoqueiro. A menina que estava na minha garupa quebrou a perna 
em três lugares. E como meu amigo era casado eu tinha que falar que as duas meninas estavam na 
minha garupa. Por minha sorte o senhor que estava na outra moto era pai de um amigo meu. E eu 
envolvido com tráfi co, com isso e aquilo, com o nome espalhado pela cidade, tudo mundo conhecia, 
imagina como fi cou a situação. Acabou que eu me escondi na casa do fi lho do senhor com que eu me 
acidentei. ´O senhor tá bem?’, ‘tô bem’, ‘então socorre as meninas então que eu tenho que fugir daqui’. 
‘Vai lá pra casa do meu fi lho que lá ninguém vai procurar você’. Fiquei na casa do fi lho dele que no 
caso era o dono da moto. Acabamos depois acertando e tal. 

E daí chegou a hora de dividir as coisas do meu pai para os fi lhos e eu abri mão da minha parte. ‘Eu 
não preciso, não, graças a Deus, deixa para o caçula’. É que somos em três irmãos.  E uma coisa que 
mexeu muito comigo mesmo foi que meu pai pediu pra eu cuidar do meu irmão caçula, dar estudo 
para ele, pouco antes de falecer: ‘não importa o que você faça, cuida dele. Na hora que você precisar é 
ele que vai estar ali’. Acabei falhando. Três... três anos que acabei fi cando preso.

A conversa aos poucos ganha a informalidade e o gravador desaparece do cenário. John não ergueu 
a voz uma só vez. Falou com tranquilidade mesmo sobre os assuntos mais difíceis. E veja só, caro leitor, 
que não foram poucos os altos e baixos das viagens e mudanças do nosso personagem. Nem por isso 
ele perdeu a ponta de humor e a serenidade. Nesse ponto da história, ele sai de Balneário e vem pra cá. 

É que assim, eu estava em Balneário daí vim pra cá. Daqui fui pra Palmas, eu tinha um contato lá. Aca-
bei me envolvendo ali e acho que o próprio contato me delatou... Na verdade, certeza que ele acabou 
me delatando. Fui preso, meu amigo acabou voltando lá pra cidade dele, Sorriso, foi preso, saiu, ele tem 
uma história longa também, agora acabou de sair de novo, acho que ele não gostou muito da liberdade 
[risos]. Mas isso aí é aparte, acho que agora ele tomou jeito.

Então fui preso em Palmas, fi quei um tempo lá e acabei sendo transferido pra cá, pra PIC [Penitenciá-
ria Industrial de Cascavel]. Mas estava muito revoltado, com ódio demais no coração, cheio de maldade, 

daí pensei comigo: ‘ah, quer saber, vou me envol-
ver um pouquinho com a arte’. E comecei a par-

ticipar do teatro com o Neuri [Mossmann]. Nossa, 
isso foi muito fundamental, foi uma recuperação, 

assim, para a sociedade, para eu voltar a ser gente 
de novo, vamos dizer. Foi fundamental mesmo.

[Por favor, fale um pouco mais sobre esse contato 
com a arte] Eles chegaram com esse projeto ali na Pic, 
projeto de teatro, chegou o Neuri, uma professora e 

mais outras moças e comecei a me envolver bastante, 
gostei muito, e isso me incentivou também a escrever 
ainda mais. Eu adoro escrever, desde pequeno. Compo-
nho música, faço poesia, invento história, invento per-
sonagem, escrevo muito mesmo. E eu então participei 
do projeto e acho que foi aquilo ali que me salvou, que 
tirou aquela minha angústia, aquela maldade que tinha 
dentro de mim. Acabei espairecendo. 

Eu participei de duas peças. A gente ensaiou um 
monte, uns dois meses, três meses, para fazer uma 
peça. Foi a TV lá, filmou, teve um público muito 
legal. A primeira eu não me recordo agora qual 
era o meu personagem, mas na segunda eu já 
era o protagonista da peça [risos]. Estava lá na 
frente fazendo o papel mais dramático. Era uma 
peça inspirada em Esperando Godot, do Samuel 
Beckett. Fizemos a peça Esperando Ando Ando. 
Uma peça que tinha tudo a ver com a gente. 
Tudo mundo estava ali esperando a liberda-
de, esperando uma família. Eu, durante todo 
o tempo que eu fiquei preso, quase três anos, 
tive uma visita. Minha mãe veio me ver uma 
vez. Mas não porque ela me abandonou, mas 
por opção minha. Esse é um peso meu que eu 
tenho de carregar. Ninguém tem que sofrer 
junto comigo. Se eu não sofrer, amanhã ou 
depois eu podia achar que tudo é luxo.

[E quem formava esse público. Havia muito 
nervosismo?] Teve, cara, veio gente bacana de 
Curitiba, professores, alunos, mestrados, dou-
torados, só essa gente. Não tenho noção de 
quantas pessoas, só sei que a cena emocionou 
muita gente, a maioria chorou. E você podia 
ver o medo no olhar deles. Para eles entrar ali 
já foi uma barreira, né, foram lá numa van ve-
lha, se batendo numa estrada de poeirão e daí 
chegam, dão de frente com aqueles portões 
gigantescos, grade eletrônica abrindo aqui, 
grade abrindo ali, geral aqui, geral lá. Acho 
que foi uma aventura mais pra eles do que 
pra nós. Com certeza. Pra mim, normal, eu 
sou ser humano, gente, igual todo mundo, 
tenho um coração. Eu sei que tudo mundo 
erra, e todo mundo pode parar ali. E tam-
bém sei que nem todo mundo se recupera.

John fala com calma. Ajusta as palavras 
e tenta escolher um bom caminho para 
as frases. Não quer sentir que esteja per-
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dendo tempo com os detalhes, e 
nem mostrar algum heroísmo. Se 
não lhe interessa o anonimato é 
pelo fato de que o nome lhe ga-
rantirá o que é justo, seja bom ou 
ruim. Ciente disso não foge do que 
é responsável. Narra as desventu-
ras, e no tom da voz ressoa arre-

pendimento e saudades. 

Quando saí, eu saí apenas com a rou-
pa do corpo e uma ou outra peça, uma 

calça e uma bermuda, uma camiseta, um cal-
çado. E com uma namorada lá no Mato Grosso, 

analista de sistemas. Liguei pra ela... nesse ponto da minha história 
aconteceu um fato até incrível, assim, sem explicação. 

Eu me recuperei, mas tinha uma coisa que eu queria fazer. Logo que eu 
saí eu estava planejando voltar em Palmas, né, pra fazer uma cagada de 
novo, e aí quando cheguei na rodoviária, saímos num monte de gente, 
em uns dez naquele dia, e eu cheguei na rodoviária tocou um orelhão 
que eu tava passando perto e parei atender. Sabe quem que era? Minha 
mãe. Minha mãe ligou lá do Mato Grosso do Sul, um número qual-
quer de Cascavel e deu no orelhão que eu tava passando em frente. 
Não tem como explicar isso. ‘Quem que tá falando?’. ‘É o John?’. ‘Que 
John... Roberte?’. ‘Sim, quem é?’. ‘Filho? Aqui é a sua mãe!’. [risos]. ‘Tá 
onde, meu fi lho?’, ‘Eu tô na rua, mãe, na rodoviária, acabei de sair’. ‘E 
tava planejando fazer alguma coisa?’, ‘Ah, mãe, tava planejando ir lá 
matar o fulano’, brinquei com ela. ‘Não faça isso, meu fi lho, lembra 
do teu irmão, lembra do que você prometeu pro teu pai’. ‘Minhas 
coisas estão tudo lá, mãe, minhas roupas, ele me deve um mon-
te de dinheiro, tem carro...’. ‘Meu fi lho, isso aí você consegue 
tudo de novo, esquece isso. Pensa nisso, não vai fazer cagada 
de novo, vem pra cá, fi ca aqui tranquilo’. E acabei fi cando.

Depois disso liguei para a namorada. ‘Vou te abrir uma 
passagem’. Daí eu falei, ‘Não, calma, vou ficar uns dias 
aqui, na mãe de um amigo meu, depois eu vou’. ‘Então 
tá, chega na casa da mãe do teu amigo e daí me liga, me 
dá um número de uma conta e eu te dou um dinheiro 
para você comprar uma roupa, sai, se diverte um pou-
quinho, mas para de pensar besteira’.

Então, fiquei esses dias e quando fui pra lá já transfe-
ri também minha condicional. Cheguei lá e me envolvi... 
com a família, tinha muito parente... minha mãe já estava 
de novo em Amambai. Quando meu pai faleceu ela veio 
prali de volta, depois de não sei quantos anos que não vi-
nha ali. Então lá tinha um monte de parente, tia, tio, prima, 
primo, que eu nem conhecia e tinha uns amigos do meu pai 
também, cheguei, me enturmei. E mesmo assim, rodeado de 
gente, tava depressivo de novo, louco para se envolver com 
a droga, ali é a rota, é o caminho, e aí acabei arrumando um 
serviço no jornal da cidade. E me ferrei um monte.

Eu entrei de entregador, ganhava uma merreca, cara. O 
amigo meu que me arrumou o emprego disse: ‘Olha, cara, 
você vai ganhar uns R$ 120, R$ 150 por mês’. ‘Ah, cara, tá 
bom’. Mas ninguém sabia desses negócios que fui preso e tal, 
só os amigos mais próximos mesmo. Aí entrei e já falei com 
o dono: ‘oh, eu quero trabalhar, mas não tenho nem bicicleta 
para trabalhar’. E ele falou: ‘Não tem problema, vai lá na loja e 
escolhe a que você quiser e vou descontando um pouco por mês 
de você’. Aí então me espertei.

Pra quem andava de S-10 Executive, andava com moto nova, 
carrão, rasgando dinheiro... Eu gastava mil, mil e duzentos 
numa saída à noite no fi m de semana. Aí eu pedi a Deus, né, 
que tirasse de mim aquele desejo, aquela ambição, para que 
não fosse maior do que meu talento.

Então fiquei no jornal, fazendo uns extras, entrava às 7 
horas da noite, dobrava, intercalava jornal a noite inteira, 
selecionava tudo e de manhã, lá pelas seis ou sete, quan-
do não atrasava o jornal, eu saía entregar no sol quente. 
Amanhecia trabalhando e ainda ia entregar, terminava lá 
pela uma hora da tarde. 

[Tudo isso pra ganhar R$ 150?] Era para ser isso, mas logo 
que eu entrei parece que o patrão gostou de mim e au-
mentou pra R$ 250, trabalhava só na terça e na quinta, né. 
Aí um menino se acidentou e ninguém quis ir lá, ninguém 
se propôs. Trabalhar manhã inteira, daí entregar jornal e 
depois ainda entregar os do cara também. E eu fui. ‘En-
tão vai com a minha moto’, ele disse. Daí fiz minha rota 
e a do cara, imagina, terminei era quatro horas da tarde. 
Nossa, me acabei. E logo em seguida um desses rapazes 
saiu e eu já passei pra moto já. Deixei a bicicleta. Daí já 
entrei também de cobrador. Daí já mudou o pagamento, 
foi lá em cima. Aí abriram o site do jornal e eu comecei a 
fotografar eventos para o site, aí já ganhei mais um pouco. 
Aí comecei a cobrar pro site até que chegou um ponto 
que eu estava ganhando bem pra caramba. Quando eu saí 
do jornal, resumindo, eu morava num apartamento no se-
gundo andar em cima do jornal, pagava aluguel, água, luz, 
Internet e a gasolina. A moto que eu tinha só tinha uma na 
cidade. Chegou pra amostra na Yamaha e fui lá e comprei. 
O patrão pagava metade e eu metade. Aquelas com aro 17, 
CBX, acho que é isso. Fui lá conversei com o gerente e ele 
me vendeu a que veio para amostra. 

E aí foi indo, tive um monte de altos e baixos, recaída, sem-
pre envolve mulher, né [risos]. Aí acabei saindo do jornal. Me 
acidentei e me desentendi com o patrão. Ele é meio seguro 
assim, né, tá certo ele, quer preservar o que é dele, mas daí 
me pegou num dia meio estressado lá, falou umas coisas que 
eu não gostei, e daí falei: ‘Oh, cara, quero ser seu amigo pro 
resto da vida. Não quero ser seu inimigo nem sair daqui por 
briga. Só faz o seguinte, espera acabar o meu atestado e vê o 
que eu tenho pra receber’, e daí saí beleza. Até hoje participo 
das confraternizações do jornal, festa de natal. Tipo, eles têm 
convênio com balneário chique na cidade, tenho ainda a car-
teirinha de sócio, faz três anos. Desde que eu entrei no jornal, 
saí e eles ainda continuam pagando para mim. Eu que vou lá e 
renovo para eles, e daí já renovo a minha também.

Depois disso acabei pegando uma conveniência. Con-
veniência, não, tipo um point da galera, Zero Grau, se 
chama, é uma salinha onde todo mundo se encontra ali 
naquela rua, dos dois lados. Trabalhei acho que seis ou 
oito meses lá e acabei saindo também. Me estressei e aí 
foi a mesma conversa: ‘Olha, vamos fazer assim, vamos 
ser amigos e vamos deixar pra lá isso aí?’. Só que tinha 
um porém. Eu meio que era quem movimentava aquilo 
ali, todo mundo ali eram meus amigos. ‘Tá com chuva?’. 
Jogava a mesa atrás do balcão e ‘vamos jogar baralho. 
Dois reais a cabeça... cinco reais cada um... quatro lati-
nhas pra cada um pra jogar....”. Então, de um jeito de 
outro, eu movimentava.

Daí me apaixonei por uma mulher, vamos dizer, da clas-
se alta, né, tinha duas caminhonetes, carro zero e tal, fi-
lhinha de papai. Se envolvemos só que ela não queria as-
sumir, e eu pra não sofrer mais ainda... ‘Ah, vou voltar lá 
pra Cascavel’. Cheguei em setembro aqui. Fui trabalhar 
numa empresa chamada Abapan, fiquei uma semana 
daí saí. Ah, não ia ficar procurando meu sonho debaixo 
do sol carregando concreto. No outro dia arrumei esse 
de garçom. E estou trabalhando ali e tal, me tratam 
superbem, mas o que eu gosto mesmo é da arte.

Essa semana estava me sentindo meio mal, tava com 
saudade da mãe, e fui pra lá. Tem um menino que vai 
duas ou três vezes por semana pra lá, cliente dali, e fui 
com ele na segunda-feira. E acabei encontrando esse 
meu ex-patrão, dono desse lugar onde se encontra a 
galera: ‘oh, não quer vir trabalhar pra mim no verão?’. 
E aí ele fez uma proposta, das boas. E eu vou voltar. 

CONTINUA NA SEMANA QUE VEM
*Na semana que vem, na parte fi nal da matéria, John fala mais sobre a 
relação com as drogas até a overdose, o crescente interesse pela arte, 
sobre o gosto pela escrita, os planos e o que leva de Cascavel.

Anderson
Antikievicz Costa
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N velas 

MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Bernardo entra na caverna 
para procurar Rita e surpreende Guima-
rães. Bernardo mente para Rita dizendo 
que Francisco e Cibele prometeram con-
versar com ela para admitir seus erros. 

 TERÇA - Cristiana concorda em ajudar 
Tati e Bia. Lucca aceita ir ao cinema 
com Valentina. Tati e Bia dividem as 
tarefas e passam as mais difíceis para 
Cristiana. Bruno confidencia a Fernan-
dinho e Domingas que está feliz mo-
rando com Juliana. 

 QUARTA - Bernardo avisa a Nanda que 
ele e os amigos estão apenas brincando 
com Cristiana e a convence a não contar 
a verdade para a irmã. Valentina repre-
ende a atitude de Lucca e o deixa sozi-
nho no cinema. 

QUINTA - Bernardo diz a Tati, Bia e Beto 
que simulará um e-mail de Paulo Rober-
to pedindo que Antônio vá à casa da 
serra de sua família e que presenteará 
Nancy com um ingresso de seu cantor 
preferido para evitar que os dois empre-
gados estejam em casa.

SEXTA - Cristiana fala para Victor que 
deve haver algum engano, pois Bernardo 
está organizando uma festa benefi cente 
para idosos. Rita hesita em gravar o co-
mercial por não gostar do fi gurino, mas 
aceita quando descobre que ganhará 
um  bom  cachê. Cristiana pergunta a 
Nanda se ela sabe algo sobre a festa de 
Bernardo e ela nega. 

SÁBADO - Não há exibição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Bené se desentende com 
Tião e o impede de falar sobre Gustavo 
para Alcino. Ernestina comenta com 
Péricles que viu Roberto no corredor 
que dá para os quartos. Alcino percebe 
que Tião está tentando lhe dizer alguma 
coisa, mas Rose consegue convencê-lo 
do contrário. Bené tranca Tião em seu 
quarto. Rose, Taís e Bené contam para 
Péricles que Gustavo está vivo e ele se 
sente mal. Alcino sai do banho e vê uma 
foto de Gustavo.  

TERÇA - Gustavo corre para a casa de 
Bené. Salviano informa Rose da denun-
cia de Tião e Glória fi ca indignada. Rose 
tenta convencer o delegado de que Tião 
está mentindo. Gustavo diz que não 
pode mais fi car na casa de Rose e pede 
para Bené ajudá-lo. Ernestina desconfi a 
que Péricles esteja lhe escondendo algu-
ma coisa. Bené liga para o pai e pede que 
ele o ajude. 

QUARTA - Gustavo teme que Rose te-
nha sido seguida. Roberto fi ca furioso 
por fi car sem gasolina e sem celular no 
meio da estrada. Tião insiste com Salvia-
no para deixá-lo telefonar. Kátia vai até a 
Aromas para falar com Verônica. Rober-
to avisa a Verônica que Rose viajou para 
Angra, mas ela se irrita ao saber que ele 
não conseguiu segui-la. 

QUINTA - Rose se lembra de que precisa 
voltar para casa e se entristece. Péricles 
liga para Bené e avisa que vai para casa 
de praia. Bené fala com Taís, mas ela não 
consegue avisar Rose. Eles decidem ir 
para Angra e Bené pega o carro de Fias-
co. Péricles para o carro e diz à Verônica 
que ouviu algo estranho. Taís fi ca nervo-
sa com a lentidão do carro de Fiasco. 

SEXTA - Rose chora ao ir embora da ro-
doviária e Gustavo sofre. Glória e Tarcí-

sio contam para Rose que Taís foi demi-
tida e que Tião retirou a denúncia. Rose 
vai consolar Taís e Genoveva culpa Bené 
pela demissão da fi lha. 

SÁBADO - Severo critica Gustavo, que 
não o olha para não ser reconhecido. Ele 
vai lavar o rosto e seu companheiro de 
trabalho o repreende. Gustavo se sente 
humilhado depois de levar uma bronca 
de seu chefe. Alcino sai do hospital de 
cadeira de rodas. Roberto pede um em-
prego para Verônica, que recusa.  Davi 
diz para Rose levar seus fi lhos à festa de 
aniversário de Julieta. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Espeto se assusta com o pla-
no de Pelópidas, mas ele garante que não 
vai machucar ninguém. Judith decide se 
casar na galeria e Edgar concorda. Cássio 
implica com o namoro de Cléo e André 
e Amarilys reage. Léa é convidada para o 
casamento de Judith, mas só aceita com-
parecer se puder levar Cássio.  Ivonete 
tenta se aproximar de Fabiano, mas ele 
a rejeita. Espeto incentiva o pai a voltar 
a pintar. 

TERÇA - Pelópidas detona a bomba e 
destrói o bolo de casamento. Judith deci-
de continuar a cerimônia mesmo quan-
do Beth revela que tem um fi lho com 
Edgar. Frederico vai visitar Socorro e fi ca 
sabendo que Gabriel fará outro exame 
de fertilidade. Jandir procura Judith e 
faz chantagem para não denunciá-la. 
Nicholas vende as roupas de Milena para 
conseguir dinheiro. Frederico pede para 
Mercedes falsifi car o exame de Gabriel. 

 QUARTA - Gabriel vai ao médico e diz 
que precisa saber se ainda pode ter fi -
lhos. Ernani constata a gravidez de Daf-
ne, mas pede que ela faça um exame de 
sangue para confi rmar. Judith contrata 

Jandir para trabalhar na galeria e lembra 
que ele será considerado cúmplice se de-
nunciá-la. Socorro estranha a demora de 
Jandir para aparecer no bar. Dafne come-
ça a montar a exposição de Xico. 

QUINTA - Gabriel revela para Dafne que 
seu exame de fertilidade deu negativo 
e que ela não pode estar esperando um 
fi lho seu. Socorro conta para Bianca que 
ela terá um irmão. Gabriel acusa Dafne 
de ter engravidado de Vicente e a expul-
sa de casa. Bianca confronta o pai e avisa 
que vai fi car com a mãe. Anita afi rma 
que Dafne está falando a verdade, mas 
Gabriel não acredita.

SEXTA - Gabriel acha que Dafne men-
tiu para ele e se recusa a pedir perdão. 
Piedade tenta convencer Socorro de que 
o fi lho que Dafne espera é de Gabriel. 
Vicente vai à casa de Jacques falar com 
Dafne. Renan dá uma carona para Va-
nessa que se assusta com suas investidas. 
A mãe de Caco chega e é recebida pela 
família de Laís. 

 SÁBADO - Jacques alerta Dafne que ela 
não deve criar seu fi lho sem pai. Bianca 
promete trazer Gabriel de volta para 
a mãe. Lucas elogia a determinação de 
Amarilys em fazer Judith pagar pelos 
seus erros. Lili pergunta a Denis se ela 
tem alguma chance com ele. Cléo des-
ce ao depósito da butique com Tadeu e 
encontra Pelópidas. Clô conta para Cás-
sio que está namorando Tadeu e pede 
segredo. Judith planeja ajudar Nicholas 
a se separar de Milena para fi car com o 
dinheiro. 

VIVER A VIDA
ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, 
OS CAPÍTULOS DA NOVELA  “VIVER 
A VIDA”  AINDA NÃO HAVIAM SIDO 
GRAVADOS E EDITADOS 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Rodrigo, tenso, diz que Vera 
é a única pessoa que pode ajudá-lo. Ela 
sorri, emocionada. Ele diz que na verda-
de só precisa de alguém que o escute. 
Vera segura a mão de Rodrigo cariñosa-
mente e diz que terá o maior prazer em 
ajudá-lo. Ataulfo se despede de Bárbara 
em clima romântico. 

TERÇA - Rodrigo fi ca atordoado diante 
da revelação de Vera, que afi rma que ele 
não é fi lho de Ricardo. Vera revela que 
é sua mãe, mas Rodrigo não acredita. 
Dinho e Ataulfo comemoram a idéia do 
golpe da ilha que vão vender para Ricar-
do. Os dois acreditam que o golpe dará 
certo e que vão fi car milionários. 

QUARTA - Rodrigo diz que Bela é muito 
importante em sua vida. Ela diz que ele 
também é importante para ela, mas que 
não quer se machucar. Rodrigo pergun-
ta por que ela disse isso e Bela responde 
dizendo que agora que ele e Cíntia não 
são irmãos.

QUINTA - Bela fi ca chocada ao ver Cín-
tia e Rodrigo se beijando. Ela tenta sair 
sem ser percebida, mas acaba derru-
bando algo. Bela olha para Rodrigo, que 
fi ca incomodado com a situação. Ele 
pergunta o que Bela quer. Ela, nervosa, 
inventa uma desculpa e sai. Cíntia fi ca 
irritada e critica a secretária. 

SEXTA - Rodrigo diz que Cíntia não 
poderá esconder a verdade por muito 
tempo e a incentiva a contar tudo para 
Ariosto e Vanda. Ricardo ensina Verô-
nica a jogar golfe. Depois da partida Ri-
cardo só pensa em voltar para o quarto 
com a noiva, mas Verônica insiste em 
fazer outra coisa. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Bruno vai a L̀ Omertà e per-
gunta a Rudi se ele já marcou o encon-
tro com Tony. Bruno afi rma a Rudi que 
se ele não entregar o irmão vai virar seu 
inimigo. Orlando, João e Mimi choram 
muito. O delegado Antunes analisa o 
corpo de Wagner. 

TERÇA - Neide destrata Vânia e Arman-
do a demite da agência. Irritada, Neide 
chama Armando de burro e diz que Bru-
no ouviu a conversa dele com o Tony na 
chácara. Luísa fi ca chocada ao saber que 
Rodrigo deu um desfalque de 15 mil re-
ais no hotel. Armando diz a Renato que 
precisa de sua ajuda. 

QUARTA - Téo, Paulo, Sérgio, Lucas, 
Tucci, Silvio e cinco seguranças inva-
dem a L̀ Omertà. Rudi conta a Caló que 
selou a paz com Bruno e tirou a família 
Castellamare da guerra. Caló sai furio-
so à procura de Tony e expulsa Rudi da 
chácara. Tony agradece a Khalid por 
deixá-lo vivo. 

QUINTA - Lígia tenta comover Baruel 
para que ele lhe dê notícias de Tony. 
Fernanda vai até a chácara Castellamare 
e conta a Caló que Rudi disse que Tony 
está nas mãos de Bruno. Bruno, Neide e 
Laila ouvem a conversa em que Fernan-
da confessa que está apaixonada por 
Tony. Bruno explode ao saber que Fer-
nanda o traiu com seu maior inimigo. 

SEXTA - Bruno ouve o tiroteio e man-
tém Fernanda como sua refém. Ele con-
segue fugir pela porta dos fundos. Téo 
está à espera de Bruno, que é cercado 
imediatamente por três seguranças dos 
Castellamare. Tony fala ao telefone com 
Téo, que se certifi ca que ele está vivo. 

SÁBADO - Não há exibição.

Mostra Francesa
Ótimos fi lmes, discussões relevantes e 

uma galera realmente interessada. De fato, menos 
público do que poderia haver, porém, mais do que se espe-
rava. É o que se pode falar nessas poucas linhas da belíssima 
Mostra de Cinema Contemporâneo Francês que rolou no 
Sesc de Cascavel do dia 9 até ontem. A nova técnica cultural 
da entidade, Silvana Salvi, e o cineasta Vander Colombo, da 
Baiacu (Bando Independente Associação Cultural), estão de 
parabéns pela organização. O ALT deve trazer a crítica dos 
fi lmes nas próximas edições, não perca!

No corredor...
Quem deve ganhar até o fi m do ano uma semana ex-

clusiva de mostra no Sesc é o ‘psicômago’, cineasta e 
escritor chileno Alejandro Jodorowsky. A fi lmografi a 
desse perturbador diretor é espaçada, somando de 
1957 a 2007 menos de uma dezena de títulos, o que 
pode fazer com que toda ela esteja na programação. 
É certo que Fando y Lis (1968) e Th e Holy Mountain 
(1973) estão na lista. Se o evento for confi rmado, 
quem deve delirar com a programação é o nos-
so amigo e editor do caderno Biss desta Gazeta, o 
doutor Silvio Demétrio. Quem sabe não o levamos 
para o debate de A Montanha Sagrada?

Iniciação
O ALT está planejando alguns ‘dossiês’ sobre alguns 

escritores, bandas, cineastas, pintores... A ideia é mon-
tar uma espécie de ‘guia de iniciação’, seja discutindo o 
que ouvir do Pink Floyd, por que ler Machado de Assis, 
o que ver em Picasso, ou o que notar nos fi lmes de 
Stanley Kubrick. E para isso muito nos interessa em 
saber por onde começar. Envie sugestões de o que 
ou quem deve fi gurar primeiro para o e-mail alt@
gazetadoparana.com.br; e aí é só aguardar.  

Blog do núcleo
É fácil e relativamente rápido, é verda-

de, mas falta-nos tempo para atualizar o 
blogue do Núcleo ALT de Cinema. Já 
temos uma considerável quantia 
de vídeos, matérias e fotos 
para postar, mas nos sobra 
trabalho. O que ocorre é 
que o ALT está passando 
por uma mudança de 
rotina e ainda faltam 
alguns ajustes. Acre-
ditamos que dentro 
de 20 dias voltare-
mos aos trilhos e 
o blogue voltará 
a ser atualizado. 
Aguardem.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“A atividade jornalística, 
desde a escola, tem se ca-

racterizado por uma violenta 
dicotomia entre o saber sobre 

e o saber fazer. A pesquisa teóri-
ca e a produção  crítica passam ao 

largo dos problemas da prática, como 
se esta fosse uma dimensão estranha ao 

pensamento, e respondem a perguntas 
formuladas em contextos alheios. O saber 

fazer, no 2 Eduardo Meditsch mais das vezes, 
despreza esta teoria e se reproduz com base 

na experiência acumulada e nas infl uências 
culturais, políticas, econômicas e tecnológicas 

que atuam sobre ela.

Este descompasso, no entanto, se é típico das 
áreas de jornalismo e da comunicação social, 

não é uma exclusividade delas. E foi por diag-
nosticá-lo e pretender enfrentá-lo na sua área de 

atuação, a pedagogia, que Paulo Freire desenvol-
veu o seu método de ensinoaprendizagem e toda 

a sua concepção fi losófi ca da educação. Desta 
forma, uma aplicação adequada das idéias de 

Freire ao campo jornalístico não deve pro-
duzir apenas uma ferramenta teórica que 

ajude a compreendê-lo do ponto de vista 
meramente descritivo. A compreensão 

da realidade, para Freire, é apenas um 
momento do ciclo maior que leva a 

sua permanente transformação pelo 
ser humano que a compreende: “... 

esse movimento do mundo à palavra 
e da palavra ao mundo está sempre 

presente. Movimento em que a pala-
vra dita fl ui do mundo mesmo através 

da leitura que dele fazemos. De alguma 
maneira, porém, podemos ir mais longe e 

dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura do mundo mas por uma 

certa forma de escrevê-lo, ou de reescrevê-lo, 
quer dizer, de transformá-lo através de nossa 

prática consciente.”

A filosofia de Paulo Freire e as Práticas 
Cognitivas no Jornalismo, de 
Eduardo Meditsch

“Já o ideal de 
universalidade do 
Jornalismo caminha em outra 
direção. O auditório universal que ideal-
mente persegue refere-se a uma outra rede de 
circulação de conhecimento, constituída pela co-
municação para devolver à realidade a sua  trans-
parência coletiva. É uma universalidade de fato, 
embora precária, porque só estabelecida institu-
cionalmente de forma indireta e imperfeita, tal e 
qual o espaço público pressuposto pelo ideal de-
mocrático que a precede e a requer. Sua amplitude 
é também limitada em outra direção, a intenção 
do emissor na   delimitação do universo do público 
alvo. Mas é na preservação deste auditório ideal que 
o Jornalismo encontra uma de suas principais justifi -
cações sociais: a de manter a comunicabilidade entre 
o físico, o advogado, o operário e o fi lósofo. enquan-
to a ciência evolui reescrevendo o conhecimento do 
senso comum em linguagens formais e esotéricas, 
o Jornalismo trabalha em sentido oposto. Daí Freire 
destacar a importância de uma imprensa livre mesmo 
para quem dela não se utiliza ou não se dá conta”.

A filosofia de Paulo Freire e as Práticas Cog-
nitivas no Jornalismo, de Eduardo Meditsch

"Jornalismo é literatura com pressa." 

Matthew Arnold

“Assim como a literatura é um tipo es-
pecial de arte, o jornalismo é um 
tipo especial de literatura”.

Tristão de Athaíde, em ‘O 
Jornalismo Como 
gênero Literário’.
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Benéfi ca infl uência astral para tratar de 
questões sociais pendentes, para lucrar 
em negócios iniciados anteriormente e 
para a sua prosperidade profi ssional. As 
disputas no lar deverão ser evitadas. 

Este é um ótimo dia, pois tudo indica 
que obterá êxito em negócios ou ques-
tões ligadas ao comércio de materiais de 
ensino, de um modo geral. Sucesso social, 
profi ssional e amoroso, principalmente. 

Todas as coisas que contenham arte, 
música e beleza atrairão sua atenção. Dê 
vazão aos seus instintos e sentimentos 
nobres. Poderá chegar a bons resultados 
e boas conclusões. Período excepcional.

Você terá vantajosas e reais oportunida-
des, já que seu signo é pleno de chances 
e oportunidades. Favorável às compras 
e vendas lucrativas. O período da noite 
poderá ser aproveitado em recreação. 

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

Este é um bom período para começar 
ou levar adiante bons negócios. Os pres-
ságios para esta fase são mais promisso-
res para empréstimos, realização de ne-
gócios lucrativos e compra de imóveis.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Pessoas conhecidas e amigas irão ajudar 
e a colaborar com suas idéias. Receberá 
informações úteis. Dia feliz para a vida 
amorosa. A palavra-chave para este pe-
ríodo ainda será para você: organização.

Procure agir de forma dinâmica e com 
mais tato, sem impor sua autoridade no 
dia de hoje. Você têm gênio forte e nem 
sempre os outros aceitam. A pessoa ama-
da está merecendo mais atenção sua. 

Momento com possibilidades só nos as-
suntos da profi ssão. Não será bem suce-
dido em outra empresa que já não tenha 
sido iniciada. No campo conjugal e, mes-
mo sentimental, procure ser cauteloso. 

Procure começar o dia com deliberação 
e propósito de conseguir tudo àquilo que 
deseja no plano amoroso e profi ssional. 
Fase astral excelente. Poderá levar a bom 
termo os seus objetivos nessa fase.

Momento em que sua moral e reputação 
estarão em jogo, se entrar em contato 
com pessoas de caráter duvidoso hoje. 
Por outro lado, o fl uxo será dos melhores 
para negócios relacionados com metais.

Momento que terá êxito em lugares de 
educação e ensino de jovens e crianças. 
Conseguirá, também, ótimos resultados 
em novos empreendimentos, terá felici-
dade matrimonial, familiar e amorosa.

CASCAVEL
2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine JL 1: Diariamente 15h00, 
18h00 e 21h00. Cine West Side 2: Sex-
ta/ Segunda/ Terça/ Quarta e Quinta-
feira 14h30, 17h40 e 20h40. Sábado 
13h00, 16h00, 19h00 e 22h00.Domingo 
14h30, 17h30 e 20h30. 

Ta Chovendo Hambúrguer

Animação, Livre/ Dublado; duração 
1h26. Cine JL 2: Sáb. Dom. Qua. Qui. 
14h00 e 15h40. Cine West Side 1: Sexta/ 
Sábado e Quarta-feira 14h00, 15h40, 
19h30. Domingo 14h20, 16h00 e 17h40. 
Segunda/ Terça e Quinta-feira 15h00 e 
16h40.

Se Beber Não Case

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

A Verdade Nua E Crua

Comédia, 14anos/Legendado; duração 
1h37. Cine JL 3: Sex. Seg. Ter. Qui. 17h10, 
19h10 e 21h10. Sáb. Dom. Qua. 15h10, 
17h10, 19h10 e 21h10. 

Distrito 9

Ação, 14anos/Legendado; duração 
1h53. Cine JL 4: Sáb. Dom. Qua. 15h50. 
Sex. Seg. Ter. Qui. 18h40.  Cine West Side 
1: Sexta/ Sábado e Quarta-feira 17h30, 
21h20. Domingo 19h20 e 21h30. Segun-
da/ Terça e Quinta-feira 19h15 e 21h15.

Bastardos Inglórios

Ação, 18 Anos/ Legendado; duração 
2h33. Cine JL 4: Sáb. Dom. Qua. 18h00 
e 20h50. Sex. Seg. Ter. Qui. 20h50.

TOLEDO
Up – Altas Aventuras

Desenho Animado, dublado, livre. Cine 
Panambi 2: Diariamente: 15h30.

2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine Panambi 1: Sexta, Sábado, 
Domingo e Quarta: 15h00, 19h00 e 
21h30. Segunda, Terça e Quinta: 20h30. 

A Verdade Nua e Crua

Comédia. Classifi cação indicativa: 14 
anos. Cine Panambi 2: Diariamente: 
19h30. 

Se Beber Não Case

Comédia, 14 Anos/ Legendado; dura-
ção 1h40. Cine Panambi 2: Diariamen-
te: 21h15.

FOZ
9 – A Salvação

Animação/Aventura/Fantasia- Livre 
- Dublado- duração: 1h19. Cine Boule-
vard 1: Diariamente:  18h00 e 20h00.

Te Amarei Para Sempre

Drama/Romance - 12 anos- Legendado 
- duração: 1h47. Cine Boulevard 1: Dia-
riamente:  21h45.

Jogando com Prazer

Romance- 16 anos- Legendado- dura-
ção: 1h38. Cine Boulevard 2: Segunda a 
Sexta: 20h15 e 22h30. Sábado e Domin-
go: 18h15, 20h15 e 22h30. 

2012

Ação, 14anos/Legendado; duração 
2h41. Cine Boulevard 3: Diariamente: 
16h00, 19h00 e 22h00. 

Michael Jackson – Th is Is It!
(Estreia 14/11)

Musical- Livre- Legendado- duração: 
1h51. Cine Boulevard 4: Diariamente: 
17h30, 19h45 e 22h15.

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.

Quem diria que Dave Grohl enterraria de 
vez o passado. Sim, o nome Nirvana se resu-
me agora em curiosidade sobre o líder do Foo 
Fighters, e não para ele ou sua ‘nova’ banda um 
item obrigatório de sobrevivência no mercado. E 
dou ênfase: faz tempo que “ex-baterista do Kurt 
Cobain” não lhe cabe mais como apresentação e 
ainda menos como slogan. O grupo tem vida própria, 
mesmo agora quando parados.

Deram um tempo, bem verdade, em setembro do 
ano passado, mas volta e meia dão sinal de vida, como 
no quatro de julho em que tocaram a inédita Wheels na 
Casa Branca. E agora, para aquecer a mídia e os ânimos, 
acabam de liberar esse Greatest Hits. Estava na hora, eu acho. 
Afinal, meia dúzia de discos, um ao vivo e um DVD é passe livre 
para umas boas férias. 

No tracklist um belo ‘fi chamento’ da relativamente curta e assustadoramente 
intensa carreira dos Foo’s. Nos que se perderam nos sufi xos, digo que é mais que 
um resumo, menos que disco de inéditas. E que acabou agradando os fãs. Um deles, 
declarado, não sei o nome, mas é quem está à frente do blogue Direto de Outro Mundo 
(diretodeoutromundo.wordpress.com), fez uma relação de 18 músicas que gostaria de 
ouvir nessa coletânea. E 15 das dezesseis faixas escolhidas para o álbum estão na lista 
do rapaz. A exceção é a faixa bônus: Everlong (Acoustic). Perdoável.

Faltou, para o amigo blogueiro, Hey Jhonny Park, Generator, In Your Honor, No 
Way Back e But Honestly, mas o resto está tudo lá. Não entenda que a banda se 
encerra aí, ao contrário, é aqui que ela pode começar. Uma boa pedida para quem 
quer saber do que esses norte-americanos são capazes. Já para quem esse setlist soa 
repetitivo, pode aproveitar mais do que os demais as duas inéditas, Wheels e Word 
Foward. É bom para iniciados e ótimo para iniciantes.

O que mais me atrai na sonoridade desses caras é a mescla de técnica, originalidade 
e atitude. É uma banda versátil que sabe trabalhar bem tanto nas baladas quanto nos 

rockões sem perder o fi o da meada, sem deixar de soar como Foo Fighters, e 
é por isso também que mesmo os primeiros álbuns deles 

ainda soam atuais. Pois é, não há do 
que reclamar.

Quando se trata de um álbum/cole-
tânea algumas pessoas podem torcer o 
nariz e dizer que é um trabalho mais do 

mesmo, entretanto Greatest Hits, do Foo 
Figthers, não é qualquer ‘mesmo’. A banda, 

que está na estrada desde 1995, desde o pri-
meiro disco vem criando hits atrás de hits que 

se tornam mantras para os amantes do gênero. 

A primeira coletânea do grupo traz sucessos 
como Th is is a Call e Big Me, singles do primeiro 
álbum, marcada pela voz rouca/crua/estranha de 

David Grohl. Mas se você não conhece as primei-
ras músicas, tudo bem, o imperdoável é não co-

nhecer Everlong. O som tem intensidade e calmaria, 
uma mistura fabulosa. Na mesma linha segue o single My 

Hero, que tem um riff  incrível.

E o que falar de Learn to fl y? Além de ser a música de que mais 
gosto, o clipe é um dos mais engraçados. Quem não se lembra da confu-

são no avião, em que os integrantes da banda fazem um pouso de emergência e sal-
vam todos os passageiros? Bem clichê de fi lme americano, mas vale a pena assistir e ouvir.

Eu poderia passar o dia inteiro falando da banda e lembrando os momentos em que a vida 
passou ao som dos caras, mas como não tenho tanto espaço assim vou acelerar a lista. Para 

quem nunca ouviu Foo Figthers, Greatest Hits é um bom começo, quase todos os singles de ex-
trema importância estão ali. All My Life, Breakout, Long Road To Ruin, Skin and Bones, Best Of You 

e Th e Pretender são músicas obrigatórias na vida de qualquer pessoa.

Detesto lembrar isto, mas Greatest Hits foi lançado meses depois que David Grohl disse 
que a banda daria um tempo e só retornaria quando a galera senti sse falta. Achei um des-
respeito comigo, que sou fanáti ca pelos caras, e cheguei a pensar que eles nunca mais 
voltariam. Ainda bem que eles voltaram e com duas músicas inéditas para conseguir o 
meu perdão. Wheels e Word Forward ainda estão fresquinhas e valem cada segundo! 

O álbum só seria melhor se fosse um box com todas as versões de todas as músicas da 
banda e um DVD com 11 horas de extras.
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Marsílio:
o melhor governante é o eleito pelo povo

José Luiz
Ames*
TOLEDO | PR

 Durante a 
Idade Média, a 
forma de organiza-
ção política típica é a do 
Reino. Um Reino é governado 
por um monarca. Era incontestável que a 
sucessão hereditária era a maneira mais legítima de continui-
dade do poder político. Fundado nesse direito, constituíam-
se as dinastias: famílias que detinham de forma vitalícia o 
privilégio de dirigir o Reino. 

Marsílio de Pádua contesta frontalmente essa tradi-
ção. Enfrenta os defensores da monarquia hereditária, 
examina os argumentos que estes apresentam e os 
refuta um a um. Diziam os defensores da monarquia 
hereditária que o rei com direito à sucessão zelaria 
com muito mais empenho pela coisa pública, con-
siderando-a como sua propriedade. Diziam ainda 
que o monarca hereditário estaria menos sujeito 

a governar despoticamente; que estaria 
mais propenso à prática das virtudes; 

que a ausência de eleições evitaria desper-
tar nos súditos a ambição pelo poder; etc.

Marsílio rebate dizendo que o zelo da coisa 
pública é garantido pela escolha de um gover-

nante justo e capaz e pela lei aprovada pela co-
letividade. Somente a eleição garante que o povo 
será governado pelo melhor dos cidadãos. Marsí-

lio estava convencido de que o povo escolheria seu 
soberano a partir das virtudes que ele apresenta. Ele 

inclusive relaciona quatro qualidades imprescindíveis 
a um candidato a governante: prudência, justiça, equi-
dade e zelo pelo bem geral dos cidadãos. Quanto ao 
risco de governar despoticamente, Marsílio argumenta 
que isso é fruto da impunidade. Governa despoticamen-
te quem considera estar acima da lei. Enfi m, quanto ao 
argumento de que as eleições despertariam no peito das 
pessoas a ambição pelo poder, Marsílio responde que, 
pelo contrário, desperta nos homens o desejo de serem 
virtuosos. Sabendo que as pessoas querem ser governadas 
por indivíduos justos e capazes, cada um se esforçará por 
ser melhor de modo a um dia poder ser candidato. Assim, 
as eleições são também um instrumento para melhorar a 
qualidade moral dos indivíduos.

Com estas considerações Marsílio revela toda sua atualida-
de. Em plena Idade Média, já percebeu que o melhor instru-

mento para escolha daqueles que devem dirigir a vida pública 
é a eleição. Ele não estava cego para problemas que conhecemos 

muito bem em 
nossos dias, como a possi-

bilidade de ludibriar a opinião dos eleito-
res com promessas ou de intimidar os eleito-
res com ameaças. Estava convencido de que 
era impossível iludir ou intimidar a maioria.

As refl exões de Marsílio mostram que certas 
frases que circulam em nosso meio sobre a legitimidade 
conferida pelo voto popular não podem ser citadas como se fos-
sem criações recentes. Dizer que o “Governo mais legítimo e demo-
crático (ou a Câmara, ou o Poder Legislativo, etc.) é o que o povo 
elege” é praticamente uma paráfrase de Marsílio de Pádua, pensa-
dor que escreveu sua obra-prima há quase 700 anos. Para Marsílio, 
o eleito pelo voto popular é também o melhor. Seria prova de 
extrema presunção alguém pretender que seu julgamento indi-
vidual fosse mais sábio do que aquele feito pelo conjunto dos ci-
dadãos. Assim, dizer que o povo nem sempre escolhe o melhor 
governante (ou Câmara, ou Poder Legislativo, etc.) é sinal de 
soberba, ou preconceito de quem se imagina um iluminado.

A refl exão de Marsílio sobre a legitimidade da eleição com-
prova que o pensamento político é uma 

lenta maturação em que a originalidade 
não está em dizer coisas inéditas, mas 

em dizê-las de modo novo em cada 
circunstância concreta.

* Doutor em Filosofi  a e professor
da Unioeste, campus de Toledo.

E-mail: luizames@unioeste.br
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1 9 5 6. Governava o Es-
tado do Paraná pela se-
gunda vez o industrial 
Moysés Lupion. Londrina 
era representada na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
pelo Reverendo Zaqueu 
de Mello, fundador do Ce-
sulon (Centro de Estudos 
Superiores de Londrina). 
Homem de caráter íntegro 
que era capaz de sobrepor o 
interesse público ao particular. 

Assim é da lavra dele o Projeto de 
Lei criando a

Faculdade Estadual de Filosofi a, Ciências e 
Letras de Londrina, conhecida pela sigla Fafi lo.

Atento às transformações do 
Estado, o Gover-

nador Lupion sancionou a Lei e man-
dou instalar a Faculdade. A primeira 
Escola de Ensino Universitário de 
todo o Norte do Estado do Paraná.

Onde instalá-la? Na única repar-
tição escolar de propriedade do 
Governo do Estado: Grupo Escolar 
Hugo Simas, na Rua Pio XII.

Assim nele continuou funcionan-
do durante o dia o antigo Curso 

Primário e à noite transfor-
mava-se no campus da Fa-

culdade Estadual de Fi-
losofia de Londrina.

Foi ali que entre 
os anos de 1962 ou 1963 uma 

acadêmica do curso de His-
tória por nome Célia 

Moraes de Oliveira su-
geriu a consti-

tuição de um Museu visando aten-
der às atividades acadêmicas dos 
dois cursos: História e Geografi a.                  

Ideia que foi ganhando corpo, 
amadurecendo e só vai se concreti-
zar na gestão do último Diretor da 
Faculdade e primeiro Vice-Reitor da 
Universidade Estadual de Londrina, 
o sempre pranteado Professor Iran 
Martins Sanches.

Este manda aprofundar o porão do 
Grupo Escolar Hugo Simas, aproveitando 
a robusta estrutura, e ali instala uma sede 

para o Diretório Aca-
dêmico da Fafi lo e 
o Museu Geográ-
fi co e Histórico do 
Norte do Paraná.

Nomeia como pri-
meiro diretor o Pa-
dre Carlos Weiss, 

titular da cadeira de His-
tória Antiga da Faculdade.

Era o dia 18 de Setembro de 1970. 
Nascia o primeiro Museu Histórico de 

toda a região Norte do Estado dentro de uma 
Faculdade a qual se encontrava naquela época 

moribunda! Mais um ano seria incorporada 
à estrutura da Universidade Estadual 
de Londrina. Em 1973, já se encontrava 
funcionando no novo campus com os 
demais cursos nos termos da antiga 
Fazenda do Dr. Mábio Palhano.

Toda a estrutura da Faculdade mudou-
se para o novo campus, mas o Museu 

Geográfi co e Histórico do Norte do Paraná 
continuou a funcionar nos porões do Grupo 

Escolar Hugo Simas até fi nal do ano de 1986.

Em 10 de Dezembro de 1986 ele é 
transferido dos porões do Hugo 

Simas para o prédio que 
outrora abrigava a Es-

tação Ferroviária 

de Londrina e a Administração Cen-
tral da Rede Ferroviária Federal para 
todo o Norte do Estado do Paraná.

Agora por exigência do Prefeito 
Wilson Moreira não mais como 
Museu Geográfico e Histórico 
do Norte do Paraná, mas na 
condição de:

Museu Histórico de Londri-
na Pe. Carlos Weiss

O nome “Pe. Carlos 
Weiss” a ele incorporado 
em 1978, por deliberação 
do Conselho Univer-
sitário, não foi muito 
do agrado do Prefeito 
Wilson Moreira.

Ele perguntou ao 
Prof.Olimpio, então 
Diretor do museu:

 “ - ... mas quem é 
esse padre W e i z?”

O Prof. Olimpio, 
com sua paciência 
de Jó e muito bom 
humor, explicou-lhe 
que ele foi o primei-
ro Diretor e institui-
dor do museu, fale-
cido em 1976, e que 
o Conselho Univer-
sitário decidiu home-
nageá-lo emprestando 
seu nome ao museu...

18 de Setembro de 2009. 
Ninguém relembrou o trans-
curso dos 39 anos da cons-
tituição do Museu Histórico 
de Londrina! Obnubilado pela 
Exposição Comemorativa dos 80 
anos de fundação da cidade a qual 
deveria ter acontecido em 21 de 
Agosto e não em 18 de Setembro...

Apenas o único museó-
logo em exer-

cício na repartição, sucessor 
da primeira museóloga, fez 
constar no livro de Registro 
de Visitantes dessa Exposição 
Temporária dos 80 anos que 
naquele dia a instituição mu-
seológica mais antiga de todo o 
Norte do Estado completava 39 
anos de existência!

Sobrevivendo aos trancos e 
barrancos, conseguir chegar 
aos 39 anos de existência é um 
grande feito! 

Em um país onde RESPEITO é 
artigo de luxo, a sobrevivência de 
um museu será sempre vista como 
um milagre! Que o diga o extinto 
Museu Histórico Regional de Apu-
carana... E, com ele, tantos outros 
museus alvos de vandalismos, furtos 
e depredações. Ocorre-me agora o 
“horror” que sofreu o Museu Nacio-
nal do Iraque o qual teria custado a 
vida de seu próprio Diretor e alguns 
funcionários pelas forças de ocupação 
norte-americana...

Dizem que boa parte do valioso acer-
vo foi parar em Lojas de Antiquários da 
Europa e Estados Unidos...

Peroremos apesar disso ou além disso:

 “Defendas o que é teu!

 Não deixes destruírem os museus”.

Dado em Londrina

em seu  80  anos de fundação

39 anos de constituição de seu 
Museu Histórico e

3.362 anos de fundação da ci-
dade de Memphis 

Annum Rosae Crucis

*De acordo com a Lei Federal Nº7.287 
de 18/12/1984, Ninger Marena é o 

Primeiro Museólogo Profi ssio-
nal Registrado no Estado 

do Paraná. Especializa-
do em admnistra-

ção e gestão de 
museus.
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