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Questão

motivacional

Vish, avisa 

então que a

 matéria vai

atrasar.
Acabou
o caf é.

Café
 é um

a

 questão de

princípio.Mas tem
chá, e é mais

barato.

Eu, Salinger,
Simone de Beauvoir
e os céticos

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Na música, é conhecido como one hit 
only (algo como “de um sucesso só”) 
aquele que triunfou com uma com-
posição ou interpretação só e parou 
por aí. Se é possível fazer um paralelo 
com a literatura, eu selecionaria Jero-
me David Salinger e seu O apanhador 
no campo de centeio, de 1951, como 
exemplo. Salinger publicou outras no-
velas menores, mas o Apanhador foi 
defi nitivamente aquela que o proje-
tou. Até hoje a obra é considerada pri-
ma ao retratar o fi m de semana de um 
adolescente e as confusões e contradi-
ções todas que se passam na mente de 
um rapaz de 16 anos.

O livro, que não pode levar simples-
mente o rótulo de infanto/juvenil que 
hoje insistem em cunhar, voltou-me 
à memória esta semana depois de 
encontrar um site (http://www.dead-
caulfields.com/UncollectedList.html) 
com 22 textos publicados em revistas 
no decorrer da carreira do escritor, 
mas não encontrados em livros. Mui-
to entusiasmada, sabia o que procurar 
no Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 
2.052). E lá fui.

Conhecendo a organização dos livros 
em sebos por aqui, segui direto para a 
longa fi leira da letra J. Minha esperança 
nem de perto passava por outras obras 
que não o Apanhador, portanto, já sa-
bia até por que capa procurar. Muitos 

luta para defender sua felicidade”. Nada contra a tentativa de aumentar a venda de 
livros, mas é como vender O apanhador no campo de centeio no meio da Coleção 
Vagalume, entende? Numa frase, o site-homenagem para Beauvoir (simonebeau-
voir.kit.net) resume minha angústia: “(...) uma escritora determinada na discussão 
democrática de propostas de mudança radical das estruturas psíquicas, sociais e 

políticas da existência humana”. Não autoajuda.

Marley e Eu, aliás, foi o livro foco da contradição expos-
ta. Existencialismos latentes nenhum um pouco à parte, o 
exemplar dividia espaço com um ser não peculiar a uma 
loja de livros. Ali, pouco preocupado com minha indig-
nação editorial ou com o que comer no inverno, o grilo 
de pernas vermelhas assistia indiferente à cena. Eu perdi-
da em pensamentos, e o ceticismo do grilo a me açoitar. 
Quem dera importasse tão pouco a mim o fato de um es-
critor talentoso estar recluso no campo, ainda vivo, mas 
sem nenhuma outra obra tão famosa; de uma escritora 
cujo maior caso foi Jean-Paul Sartre ser vendida com os 10 
segredos das pessoas bem-sucedidas ou o que o valha; ou 
de um grilo displicente estar sentado em posição de pulo 
sobre livros que eu provavelmente não vá ler.

O grilo foi-se, enfi m, que o calor é melhor para cantar do 
que para pensar.

jotas desconhecidos, um Josué Montello 
tentador com seu Largo do desterro (Nova 
Fronteira, 1981, 332 p.) e o Josué Guimarães 
de Os tambores silenciosos (Globo, 1987, 
220 p.) depois, nada de Salinger. Achei que 
não seria tão difícil, mas não foi uma decepção inesperada também: sa-
bia que o livro deveria ter boa procura. Numa última tentativa, pergun-
taria à dona do sebo se, por um acaso, ele não surgira recentemente, no 
tempo sempre incerto dos bissextos.

A resposta foi negativa (“Muita gente já pediu esse livro, mas por aqui 
nunca apareceu”) e eu me obriguei a procurar outro em que me inspi-
rar. Poesia talvez, queria algo mais existencialista. A sala comercial em 
que fi ca o sebo não é tão grande, portanto, para voltar à prateleira de 
antes deveria desviar da bancada da frente, em que vários títulos de 
autoajuda sorriam para possíveis compradores, e duas coisas ao mesmo 
tempo gritaram por atenção. Simone de Beauvoir e um grilo.

Qualquer poesia possível naquele espaço perdia feio para o existen-
cialismo de Beauvoir. Lógica e irracionalmente fui chamada pelo livro 
e crivada pela questão: o que faria o exemplar naquela pilha de livros? 
Na capa de A convidada (Nova Fronteira, 1985, 488 p.), um roman-
ce em meio aos ensaios fi losófi cos e livros autobiográfi cos da autora, 
uma frase que insuspeitamente 
levara o livro a ser posicionado 
ao lado de Marley e Eu (Ediou-
ro, 2006, 272 p.): “O mundo de 
uma mulher de trinta anos que 

Escrevo porque não sei fazer música. Se soubesse ler partituras e articular notas har-
mônicas, não me arriscaria nessas linhas tortas e analfabetas. A música é uma forma de 
comunicação muito mais efi caz e perene. Qualquer canção permanece por mais tempo 
no imaginário do que o melhor dos textos literários. Mas é preciso ter ouvido sensível e 
alma dançante. Como não fui capaz de desenvolver tais habilidades, fi z a faculdade de 
Jornalismo. Na verdade, queria ser escritor, mas logo descobri que seria emparedado pelas 
regras de objetividade da imprensa diária.

As páginas a seguir representam uma tentativa de quebrar essas paredes. Mas não se 
iluda, caro leitor. Dizem que o bom texto segue padrões musicais. Tem ritmo, harmonia e 
sonoridade. Se você possui essas três qualidades, largue logo este livro e corra para o piano.

Não perca tempo com a Literatura. Muito menos com o Jornalismo.

Preocupe-se apenas com a melodia.

Felipe Pena
in ‘Advertência’, prefácio de Jornalismo Literário. (Ed. Contexto: São Paulo, 2006)

Advertência
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Amor EternoNoite fria, cama vazia,pensamento passeia pela noite escura, 
à tua procura, à tua procura...Vagueia minha lembrança,numa rede que balança,numa doce saudade,que a realidade,faz questão de apagar.O corpo estremece, pede aconchego,

quer teu corpo, num apego,num querer sem controle,sem medidas, sem pudor,puro atrevimento esse sentimento
defi nido simplesmente como amor...
Amor que não se  apaga,não vai embora, não diminui,amor que não acaba!E a pergunta fi ca na mente,a resposta é certa, mas não acontece.

O que fazer com o que se sente?

EncontrosTarde chuvosa, fria...dois seres em êxtase,pura alegria!São palavras, suspiros, são gemidos,
onde almas se encontram,onde tudo é permitido.A alegria e o prazernuma tensão até inocente,relaxa o corpo e sentetudo o que o amor pode oferecer.

Oferece-me teus sentimentos,
toda tua ternurae, com calma e brandura,ofereço a você o eterno momento,

algo novo, que já é nosso,assim afi rmo que devo e posso,
amar-te para sempre!*Pedagoga

Decir
Borges*
CASCAVEL | PR

Tardes na São Paulo

Lá na rua São Paulo, onde o arvoredo

Refresca as tardes tépidas de estio

Trabalha minha fada, minha cinderela,

Embalada pelo som suave dos rios.

 
As fl ores brilham quando ela passa

Os rouxinóis trinam ternos cantos

Do céu, qual chuva de brancas pétalas

Cobre-lhe o seio com sublime encanto.

 
Os moços estupefactos fi cam suspirando

Enquanto ela à brisa do sol bronzeado

Solta as belas tranças sobre os ombros

Para seu gentil rostinho ser iluminado.

 
Meiga, a fada fl utua em seu passo...

Escondido, fi co a fi tá-la com ternura...

Jubiloso sorriso emana dos seus lábios 

E até o sol inebria-se com tal doçura.

 
A fada prende o cabelo, e maviosamente

Lança um sorriso saliente e feiticeiro...

Vela o seio, e com seu jeitinho, ingênuo

Provoca os senhores do mundo inteiro.

 
Verdes campinas... com sua fragrância 

Agitam-se, e coloridas borboletas...

Flutuam entre as cristalinas nuvens...

Enquanto sua voz desperta os poetas.

 
Nos mares distantes, golfi nhos saltam

Sobre as ondas, quando seu corpo pomposo

Levanta-se com meiguice, e quando sua

Frágil mãozinha toca o talhe gracioso.

 
E nos fl orescidos bosques, as crianças

Admiram sua angélica delicadeza...

E atônitas dizem: ‘’olhem, é a fadinha

Com suas tranças, repletas de beleza!’’

*Aluno do 2º ano do ensino médio.

Dionatan
Rafael*
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Locke
e O fundamento
do direito à
propriedade

José Luiz
Ames*
TOLEDO | PR

O que autoriza alguém a dizer que determinada 
propriedade é sua? A partir de quando posso dizer 

que algo é “meu”? É a propriedade uma concessão 
do Estado civil? É uma convenção dos indivíduos? Ou 

seria um direito natural do mesmo tipo que a liberda-
de, a vida e a igualdade? Locke se deparou com essas 

questões e recusou a solução de Hobbes (de que seria 
uma concessão do Estado) e a de Pufendorf (de que seria 

uma convenção) e defendeu a tese de que a propriedade 
é um direito, o mais fundamental dentre todos, fundado 

na própria natureza do indivíduo e existente, portanto, 
antes mesmo da criação do Estado civil.

Propriedade, para Locke, é um termo polissêmico: em 
sentido amplo, se refere à vida, à liberdade e aos bens e 

de modo restrito, à posse das coisas. É sobre esta última 
acepção que vamos refl etir aqui. A questão fundamental a 

resolver é explicar como se passa da propriedade comum à 
propriedade individual. “Deus deu o mundo aos homens em 

comum” (Segundo Tratado, cap. V, § 26), diz Locke. Assim, o 
fruto das árvores, os peixes da água, os animais da fl oresta são 

propriedade de todos. A partir de que momento qualquer um 
desses bens passa a ser privado? A partir de que momento, ou em 

virtude do que, passo a ter “direito” a algo? 

O raciocínio de Locke é o seguinte. Cada um 
é proprietário da sua própria pessoa, à qual 

tem direito exclusivo. Como o homem 
é um ser inteligente, é capaz de 

acrescentar aos bens concedi-
dos por Deus a todos algo 

mais do que a natureza 

já havia posto nelas. O que foi acrescentado 
simplesmente não existiria sem a intervenção 
do homem. O bem obtido dessa maneira é, por-
tanto, sua justa propriedade, pois é como se fosse 
exteriorização da vida que lhe pertence. Locke cha-
ma esse esforço físico de “trabalho”. 

O trabalho é o meio que realiza a passagem da pro-
priedade comum à propriedade privada. Por exemplo, a 
terra é um bem comum simplesmente dado na natureza. 
O que permite que alguém se proclame proprietário de um 
pedaço dela? Locke não aceita que seja o fato de uma pessoa 
ocupá-la, de colocar uma cerca em volta dela, por exemplo. A 
teoria da ocupação, de que o bem é daquele que se apossou dele 
por primeiro, é infundada pensa Locke. Para que essa teoria fosse 
válida, seria preciso que as coisas no estado de natureza não fossem 
de ninguém, que não existisse propriedade alguma simplesmente. Este, 
porém, não é o caso, argumenta Locke. No estado natural dos homens 
existe propriedade: as coisas são de todos, são comuns. A coisas passam 
da condição de propriedade comum para privada por meio do trabalho. 
Assim, a terra passa a ser propriedade privada a partir do momento em que 

alguém a cultiva. Ao plantar, o homem modifi ca a natureza e extrai dela 
algo que não existiria sem a intervenção do seu trabalho. A terra, assim 

como aquilo que dela é extraído, é propriedade privada daquele que 
gastou energia pessoal para cultivá-la. 

O novo produto, resultado da criatividade humana aplicada 
aos recursos naturais, torna-se como que parte constitutiva 

da pessoa do produtor e, por isso, lhe pertence com o mes-
mo direito que lhe é sua a posse do corpo. Nasce, assim, o 
direito à propriedade e converte o homem em proprietário 
individual. O trabalho dá a qualquer homem o direito natu-
ral sobre aquilo do que tiver se apropriado e modifi cado por 
meio dele. A transformação dos bens naturais pelo trabalho 
deixa nas coisas a marca própria, singular, daquele que ope-
rou a mudança. É como se as coisas fossem exteriorização 
da energia gasta para produzi-las. É isso que lhes dá valor, 
diz Locke. Assim, o valor de cada objeto é determinado pela 
quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. 

O direito à propriedade tem, para Locke, um caráter 
absoluto e é irrenunciável: existe no estado de natureza 
e, uma vez constituído o Estado civil, o fi m do governo 
será a preservação da propriedade. Esse direito é ilimi-
tado? Pode o homem acumular tantos bens quanto qui-
ser? Pode alguém se apropriar legitimamente do fruto 
do trabalho de outrem? Tem como distinguir proprie-
dade legítima daquela que não é? Estas são questões 
que merecem outra refl exão.

* Doutor em Filosofi  a e professor da Unioeste, campus de Toledo.
E-mail: luizames@unioeste.br
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Jaqueline Antonelli e 
Oniodi Gregolin*
CASCAVEL | PR

Estava voltando de 
um almoço familiar. Pe-

guei o tradicional ônibus 
que percorre as coordena-

das Sul e Oeste da cidade. 
Vislumbrei o fundo do ve-

ículo e estava vazio. Cami-
nhei alguns passos e já estava 

sentado linearmente com ou-
tro rapaz. Não deveria ser mais 

velho que eu. Creio sermos do 
mesmo fi m de década. Era do-

mingo e poucos carros e pessoas 
se atreviam na rua.

Não havia como não perceber 
aquele rapaz. Ele vestia roupas lar-

gas, tênis de skatista e ouvia em alto e 
bom som algumas músicas no celular. 

O uniforme que vestia dizia claramente 
a vertente musical daquele jovem. Não 

dispus qualquer palavra para uma con-
versa, apenas observei e ouvi. Logo, uma nova 

faixa começou a tocar e no refrão minha observação sal-
tou. “Cascavel, Cascavel, Cascavel”, era algo assim que dizia o rap 

provavelmente composto por alguém dessas terras.

Uma rápida busca na Internet pelas palavras rap e Cascavel e logo o encontro. 
Versão Criminal, o nome da banda que era elogiada por diversos internautas do País. Ne-

nhuma referência local, apenas fora daqui. Pelo perfil do grupo no site de relacionamentos Mys-
pace, encontro outras referências que facilitaram minha busca pelos rapers conterrâneos. 

Dias depois pego o carro e saio em busca deles. Parei um grupo de rapazes no Bairro 
Periollo e perguntei se conheciam o Versão Criminal. Como se tivesse perguntado por 

Marcelo D2, os jovens respondem afirmativamente: “sim, conhecemos. Só não sabe-
mos quem são, apenas que moram ali no Morumbi”.

Estava perto do Bairro Morumbi. Conduzi o carro até lá e novamente dou um 
tiro no escuro: “Vocês conhecem um grupo de rap chamado Versão Criminal?”. 

“Sim, minha prima faz parte desse grupo e eu do Visão Periférica”. Minha 
busca se encerrava e, ali mesmo, com aquele rapaz e depois com a prima 

dele, marquei um encontro para trazer à luz os poetas da periferia.

A correria do dia fez com que a entrevista fosse remarcada 
para outro horário. Dois carros foram necessários para que 

conseguíssemos buscar as pessoas que iriam nos falar da vida 
no rap. Seguimos em direção à periferia, Bairros Morumbi e Gra-

mado. Fomos buscar Anderson Martins na casa dele. Pequena e 
simples. Casa que aparentemente foi feita com materiais reuti-

lizáveis. Como o horário tinha sido remarcado, os amigos Victor 
Hugo e Lucas chegaram juntos a casa de Anderson onde havia sido 

combinado de se encontrarem.

Já estavam todos ali. Decidimos então ir até a Praça Itália 
para conversar. Nos dividimos entre os carros e fomos. O cli-

ma era de descontração e nervosismo. Sorriso preso no ros-
to de alguns. Poucas pessoas dos meios de comunicação ha-

viam os procurado para falar do que fazem, rap. Sentamos e 
começamos a conversar. Anderson é o fundador do grupo Visão 

Periférica. Ele nos contou que as pessoas confundem o rap com o hip-
hop. É cantar um estilo diferente e as pessoas já falam que é hip-hop. 

O movimento hip-hop, que tem MC, DJ, grafite e brake. Isso anda com 
o rap, que acrescenta letra e poesia. Dentro do rap existe um estilo, o 

free stile, uma forma de desafio a outros grupos. É o improviso, que 
é diferente da música rap em si.   

Anderson ressalta que o rap tem que ter um signifi cado 
por trás da letra. Foi um jeito que as pessoas que so-

frem, que são excluídas, que não são ouvidas, en-
contraram de expressar sentimentos, através 

das palavras. “Hoje tem gente que canta 
qualquer coisa e diz que está cantan-

do um rap. Eu e meus amigos aqui 
sabem, quantas noites já pas-

samos em cima do caderno es-
crevendo letras até amanhecer 

o dia. E depois ler e escrever de 
novo. O rap mesmo não é cantado 

da boca pra fora, é do coração”.

“Cantamos para representar as 
injustiças sociais, os preconceitos. 

Uma vez perguntaram pra mim. 
‘Anderson, aonde você mora não 
tem gente feliz?’ Tem sim, com 

certeza tem. Mas eu não vou 
olhar para as pessoas e cantar 

para quem tá feliz, se a grande 
maioria está triste. Não é por 
que a pessoa não tem dinheiro 

que ela não é feliz. O pobre, 
que é guerreiro e sofredor, 

também tem felicidade, 
mas ela é passageira, assim 
como a vida”. 

A curiosidade de como é fei-
ta uma letra de rap, por quem 

é cantada, me fez perguntar.

– Para cantar ou compor tem 
que ter passado de certo modo na 

pele o que está dizendo na letra? 
Tem que ser quem sofre?

Victor, que é conhecido como Jay-
Z, conta que rap é a realidade, é o 

que acontece no cotidiano. Às vezes, 
a pessoa pode não ter passado, vivido 

aquilo, mas viu, sabe quem passou e se 
coloca no lugar. Inventa uma história 

real para dizer como funciona. Comple-
mentei, o rap é mesmo da periferia então? 

E Fábio opinou falando do que ele chama 
de rap realidade. “Não tem como escrever 

uma coisa que não vi, que não presenciei. 
São relatos da realidade, do sofrimento, da 

injustiça social e racial. Quem mora na peri-
feria sabe do que estou falando”. 

Mesmo com o calor que fazia na tarde da-
quela quarta-feira, querendo virar para chuva, 

o clima da conversa foi ficando melhor, mais 
descontraído, e aos poucos todos foram se sol-

tando e falando. Resolvemos abordar o tema 
preconceito, discriminação. Perguntei qual era o 

principal problema hoje em Cascavel. Qual seria 
de todos os fatores o pior? Jay-Z diz que em Cas-

cavel uma pessoa vê você, um senhor, por exemplo, 
andando assim na rua, com a calça mais larga, de um 

jeito diferente e já fala que é bandido. “‘Aquele lá é 
ladrão’. E não é bem assim. O jeito que a gente se veste, 

como a gente fala, é uma forma de protesto”.

 – A roupa também tem um signifi cado?

Fábio fala que com certeza. “É como uma manifestação, a 
gente anda desse jeito porque a gente também quer ser visto. 

Não é só o ‘boy’, o cara rico com carro que pode ser visto, nós 
também queremos. E a gente foi esquecido, moramos no Mo-

rumbi, último bairro da Zona Norte de Cascavel”.

O assunto preconceito de algum modo já interferiu na vida 
de todos eles. Anderson fala que o preconceito maior com 

quem é da periferia é da polícia. “Por mais que seja um traba-
lhador, pai de família, uma pessoa que sempre andou certinho, 

a polícia chega batendo, chega xingando. Mas na verdade esse 
é o papel deles, se você for parar para pensar, porque a polícia 

foi criada para proteger a sociedade. O pobre, a favela, não existe 
como sociedade, por isso que é comunidade. A polícia é um dos 

braços mais fortes do sistema, que é para proteger o dinheiro, eles 
não estão para proteger pessoas, eles estão pra proteger o dinheiro. 

Quem tem dinheiro é protegido”.

E essa mesma pergunta foi feita à única menina presente na roda de conversa. 

– Jackeline, como mulher no rap, já sofreu preconceito, talvez até da 
própria comunidade? 

“Comigo não, nunca sofri nenhum preconceito 
quanto a isso”.

– O que uma mulher representa num 
grupo de rap, será que dá mais 

credibilidade?
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“Eu acho que sim, mas inde-
pendente de ser homem ou mu-

lher, a mesma capacidade que ele 
tem, eu também posso ter”. 

Fábio faz um comentário. “A mu-
lher, quando ela entra no palco, as 

pessoas já fi cam olhando e comentan-
do, ‘tem menina no grupo’ e quando ela 

canta, ela arrebenta”.

Fiz uma comparação com outro estilo 
musical que também tem mulheres, prati-

camente em todos os grupos, seja para cantar ou para dançar, o 
funk. As funkeiras chamam muita atenção pela dança, pela músi-

ca e pelo corpo. Perguntei a Jacke se isso acontecia no rap também. 
Ela disse que o parâmetro é diferente, é pela voz, pela capacidade 

que tem dentro do rap. “Eu subo no palco e faço o que sei fazer, que é 
cantar. E eu não gosto de funk”. 

As cinco pessoas com quem conversei compõem as músicas. Victor Hugo 
de Souza, o Jay-Z, tem 22 anos. Canta sozinho há quase um ano. Foi produzin-

do suas músicas em casa, com microfone improvisado, é o que tem. Ele mesmo 
mixa e canta para criar a batida da música.

Lucas D., 17 anos, conhecido como L-UZY, canta também há um ano. Desde que 
se mudou para Cascavel e ouviu e escolheu o rap como estilo musical em 1993, 

começou a fazer música, em casa, com coisas improvisadas. Igual ao amigo Jay-Z.

Fábio dos Santos, 18 anos, canta já faz cinco anos. O primeiro evento de que 
participou foi organizado por Anderson, em 2005. Vieram pessoas de vários 

lugares. Algumas pessoas de Foz o incentivaram bastante, e, como já estava 
envolvido no meio da música, o convidaram para participar do grupo em que 

está até hoje. Visão Periférica. Isso já tem quase 8 anos.

Anderson Martins, vulgo du Rap, tem 30 anos e canta rap há 12. Ele 
é fundador do grupo Visão Periférica, que possui mais dois integran-
tes. Já compôs mais de 30 músicas. Uma das mais antigas e conheci-

das chama Apocalipse. 

Jackeline de Assis, 19 anos, prefere que a chamem de Jacke. Can-
ta já faz cinco anos. Começou como integrante do grupo em 

que ela ainda está, o Versão Criminal. Perguntaram se ela ti-
nha o “dom” de cantar um refrão. Ela tentou, conseguiu e foi 

convidada a entrar no grupo. A primeira vez que subiu num 
palco foi em Foz do Iguaçu, no show do Evidência. Compôs 

apenas uma música, O crime não compensa.

Os assuntos usados para escrever uma música podem ser in-
fi nitos, mas os que estão mais presentes nas letras de todos 

eles são as drogas, a violência e o preconceito. Mas o maior 
problema que vem sendo abordado quase sempre são 

drogas e brigas entre os bairros. Fábio diz que já compôs 
música por causa dessas brigas, que em Cascavel morre 

muita gente por nada, por coisa banal. 

– Mas a droga está envolvida nessas brigas?

Anderson fala que a maioria dessas brigas ou é por 
mulher ou é por droga.

Lucas escreve as músicas dele tentando passar 
uma ideia mais consciente. “Quando vai ter 
um show de rap, as pessoas já falam, ‘vai dar 

tiro lá’. E eu tento mudar essa opinião que 

eles têm sobre a gente. Tentar reverter 
essa imagem de preconceito que há sobre 
quem canta rap”.

Jay-Z também tenta fazer uma letra mais consciente. 
“Não é esse o caminho, a pessoa partir para o crime, por-
que uma hora ou outra o crime vai cobrar. Ou ele cai ou ele 
morre”. Nas letras, também critica o sistema, porque se as pessoas 
que moram na favela, na periferia, tivessem um trabalho, que ganhas-
sem um dinheiro bom para ter uma vida digna, uma condição de ser hu-
mano, ele não ia se arriscar correndo o risco de levar um tiro a qualquer hora. 

– Qual é o público que ouve rap hoje, é o próprio bairro?

“Hoje o rap está mais evoluído. O preconceito já caiu bastante, talvez uns 60 
ou 70%. Passa um carro qualquer aqui, a pessoa está ouvindo rap. Um amigo 
me contou que há pouco tempo, estava na lotação e uma mulher com uns 
60 anos ou mais estava cantando um rap. No cantinho dela, meio baixo, mas 
estava cantando”. E Anderson fala que esse é o objetivo, conquistar. 

Fábio comenta que o jovem já foi conquistado, agora o que eles que-
rem é conquistar pai de família também, que ainda tem preconceito.

– Nunca existiu por parte do poder público alguém que incentive a 
cultura, para divulgar, mostrar, talvez criar um projeto na região e tra-
zer vocês que já cantam, que já compõem e já têm um pouco de ex-
periência no rap para trazer outros jovens para o mundo da música? 
Nunca existiu isso?

“Já existiu sim. Só que existiram ideias, projetos, promessas. E fi cou só 
no papel, sempre na promessa”. 

Todos pararam de estudar por difi culdades, responsabilidades, falta 
de oportunidade. Jacke diz que parou de estudar desde que foi em-
bora de Cascavel e quando voltou não procurou mais. Anderson 
parou porque era muita responsabilidade. Assumiu compromis-
so muito cedo, mulher e logo em seguida veio fi lho. Antes disso, 
a vida já era conturbada. Fábio diz que tem vontade de voltar a 
estudar, pois sem estudo não consegue arrumar emprego bom, 
arrumar uma coisa melhor. Jay-Z está parado faz um ano e pre-
tende voltar ano que vem.

Simplicidade e humildade são visíveis. Mas a força de von-
tade é maior. Eles acreditam que vão conseguir. “Nosso lugar 
está lá, tá escrito”. Palavras que Anderson fala confi ante. “O 
rap não vai mudar o Brasil. Mas se a gente cantar 20 anos e 
conseguir resgatar do crime, das drogas pelo menos um, já 
é uma vitória. Por isso que a gente vai cantar com um ou 
um milhão de pessoas. Pois se tiver uma pessoa ali, signi-
fi ca que nós estamos valendo alguma coisa, que alguém 
parou para escutar”.

A conversa termina com sorriso no rosto de cada um. 
Os olhares ainda são famintos, de quem pede ajuda 
para conseguir divulgar um trabalho. Parece que há 
uma vontade de gritar para que sejam vistos e para 
que sejam considerados parte da sociedade. Mais 
uma tarde que vai chegando ao fi m. Saímos dali 
para o Gramado e para o Morumbi para deixar 
cada um em casa, retomando a vida de onde pa-
rou. Mas com um pouco mais de esperança.

* Acadêmicos de jornalismo
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Rita agradece  ao  conse-
lho  de  Cristiana sobre sua imagem na 
tevê. Samira teme não se adaptar a uma 
nova cultura. Livramento fi ca apreensivo 
ao mostrar que o colégio instalou uma 
máquina com preservativos gratuitos. 

TERÇA - Nanda reclama sobre a presen-
ça de Cristiana no concurso, mas acaba 
aceitando sua participação. Lucca faz 
uma surpresa para Valentina e eles se-
guem para casa dela. 

QUARTA - Serjão chega para dar aula e é 
recepcionado pela alunas com presentes. 
Ele agradece Maria Cláudia, ao saber que 
ela foi a responsável por sua volta. Os 
pais dos alunos pedem que a máquina 
de preservativos seja retirada do colégio. 

QUINTA - Nanda fi ca furiosa com Cris-
tiana ao descobrir que a irmã ganhou o 
concurso. Nanda faz comentários que 
deixam Cristiana arrasada. Juju chama 
Samira para morar com ela no Himalaia, 
mas ela recusa. 

SEXTA - Jotapeg e Juju convencem Zu-
leide a deixar Rodrigo e Rita morarem 
no Himalaia. Livramento manda Maria 
Cláudia, Reco e Alê fazerem uma grande 
redação para ser entregue antes do de-
bate. Antônio não aceita que Nanda seja 
garota propaganda e exige que ela desis-
ta da campanha. Jotapeg mente para Ro-
drigo não desistir de morar no Himalaia. 

SÁBADO - Não há exibição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Gustavo diz a Rose que irá 
reconquistar o que perdeu e viver com ela 
e seus fi lhos. Os diretores da empresa can-
celam o adiantamento para Rose a pedido 
de Verônica. Alcino vai à delegacia avisar 
do sumiço de Débora e fi ca indignado ao 
descobrir que a polícia não pode ajudá-lo. 

TERÇA - Verônica se espanta ao ver a in-
timidade entre Rose e os pais de Gustavo. 
Alcino pede que Mari entregue as chaves 
da kombi para Rose. Os comparsas de Al-
cino avisam que encontraram Leda e ele 
diz a Mari que irá ao seu encontro. 

QUARTA - Mari encontra Débora e os 
capangas de Roberto soltam a menina e 
fogem. Os seguranças da loja não con-
seguem pegá-los e Mari fi ca frustrada. 
Ela vai abraçar Débora, mas Verônica se 
adianta e conforta a enteada. 

QUINTA - Suzana e Patrícia reagem in-
crédulas ao verem Gustavo. Ele conta 
toda sua história para elas e pede ajuda 
para conseguir alguma prova contra Al-
cino. As funcionárias não acreditam em 
Gustavo e o acusam de querer se eximir 
da culpa de ter matado Natasha. 

SEXTA - Verônica diz a Severo que vai 
fazer com que Débora sofra um acidente 
depois da morte do marido. Alcino conta 
para Verônica que Débora irá fi car com 
eles. Kátia observa a cena dos três se abra-
çando e conta para Mari, que desconfi a 
que ela esteja escondendo um segredo.

SÁBADO - Heloísa reconhece Gusta-
vo, mas é impedida por Patrícia de ir 
ao encontro dele. Gustavo se esconde 
e Heloísa o perde de vista. Um jorna-
lista pede para tirar uma foto de Davi 
com Rose e outra de Verônica com 
Rose, que reagem tensas. Débora per-
cebe a paixão de Alcino por Rose, mas 
ele tenta disfarçar. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Socorro acusa Frederico de 
ter tramado a falsifi cação do exame de 
Gabriel e ele acaba admitindo sua culpa. 
Gabriel pressiona Bianca a contar o que 
sabe, quando Dafne surge para buscá-la. 
Frederico descobre que Socorro gravou 
sua confi ssão e tenta impedi-la de sair. 
Denis enfrenta Frederico e salva Socorro. 
Jacques conta para Dafne que recebeu 
provas de que o acidente de seus pais foi 
premeditado. 

TERÇA - Vicente vai buscar Dafne e ela 
diz que não pode se mudar sem Bianca, 
que sumiu. Judith usa a promissória as-
sinada por Nicholas para chantageá-lo. 
Léa vê Milena indo embora do fl at e vai 
falar com ela. Nicholas entrega o cheque 
de sua indenização a Judith e sai furioso. 
Pelópidas retoma suas escutas e se sur-
preende com o golpe que Judith aplica 
no irmão. 

QUARTA - Dafne aceita voltar para Ga-
briel. Clô pressiona Tadeu a se casar e ele 
cede. Cléo exige que Cássio seja demiti-
do. Jacques expulsa Mercedes da mansão 
e ela vai pedir abrigo a Frederico. Gabriel 
se reconcilia com Denis. Dafne volta para 
casa e Anita comemora. Ivonete conta 
com o apoio de Socorro para reatar com 
Fabiano. 

QUINTA - Padre Guilherme apressa a 
cerimônia para que Anita seja atendida. 
Clô fi ca arrasada com a confusão em seu 
casamento. Lili avisa Denis que Anita 
está dando à luz dentro da igreja e ele vai 
até lá. Tadeu tenta animar Clô enquanto 
Paulina conta que ela e Zoraide prepara-
ram uma festa surpresa. Anselmo anun-
cia que seu fi lho nasceu e os convidados 
desistem de ir à festa. 

SEXTA - Dafne acomoda Xico em uma 
sala reservada. Denis tenta se aproximar 

de Amarilys, mas ela o rejeita. Espeto diz 
para Xico que sente orgulho dele. Pelópi-
das revela o plano de Judith para Cléo e 
Cássio que decidem contar para Dafne. 
Denis fi ca revoltado ao saber que Judith 
quer tirar o macaco dele. 

SÁBADO - Xico rejeita seu antigo dono 
e decide fi car com Denis. Valdemir recla-
ma que a mãe está trabalhando muito e 
ela culpa Adenor. Anselmo nota que Fa-
biano só fala de Ivonete. Judith impede 
que o dinheiro dos quadros fi que com 
Dafne. Vicente acha que a justiça vai aca-
bar tirando Xico de Denis. Galeno pede 
ao dono do circo que apresente alguém 
que ame o macaco de verdade. Denis 
promete lutar por Xico. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Sandrinha pede para chamar 
Benê para o batizado de José e Helena 
convence a família a aceitar o pedido da 
irmã. Dora aparece na pousada e Helena 
comenta sobre a ida dela e de Rafaela para 
o Rio de Janeiro. Rafaela diz para Dora que 
não quer ir embora da cidade. Miguel vai 
à casa de Renata para tentar animá-la e diz 
que um dia ainda cumpre a promessa de 
deixá-la. Gustavo sonha com Malu e acor-
da chamando por seu nome. 

TERÇA - Marcos avisa Moretti da vinda 
do médico da Jordânia para o Brasil.Lucia-
na comenta com Marcos que Miguel é a 
sua esperança de recuperação. Isabel faz 
um comentário maldoso sobre Luciana e 
é repreendida por suas amigas. Tereza fala 
com Ingrid que Luciana depende muito 
de Miguel em seu tratamento e a amiga 
comenta que Jorge pode não gostar dessa 
proximidade dos dois. 

Até o fechamento desta edição, os capítulos 
de “Viver a Vida” ainda não haviam sido 
gravados.

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Diego escuta o tiro e entra 
na casa de Vera. Ele fi ca surpreso ao ver 
Ricardo desmaiado no chão e Vera com 
a arma nas mãos. Vera chora compulsi-
vamente e diz que estava tentando se 
defender. Ela mal consegue acreditar 
no que está acontecendo. Rodrigo e 
Bela fi cam nervosos por não conseguir 
falar com Vera. Vanda diz que Cíntia 
tem que fazer exame de DNA, já que ela 
não acredita que Ricardo e Olga estejam 
falando a verdade. Cíntia, no entanto, 
diz que não quer fazer. Ariosto apoia a 
fi lha. Luddy vê Camila e Natália se apro-
ximando. Camila acha Matheus bonito 
e convence Natália a falar com Luddy. 
Quando as duas se aproximam, Juliana 
fi nge namorar Matheus e o beija. 

TERÇA - Um médico consegue fazer o 
coração de Ricardo bater novamente. 
Vanda reencontra Vera. As duas ami-
gas se abraçam emocionadas. Vanda 
pergunta porque Vera nunca a pro-
curou. Vera conta seu drama. As duas 
se apoiam. Doutor Fábio aparece e diz 
que Ricardo sofreu uma parada cardí-
aca e que não poderá receber nenhu-
ma visita. Cíntia e Rodrigo se abraçam 
emocionados. Bela fi ca com ciúmes e 
Hortência a consola. Rodrigo olha des-
concertado para Bela, que está triste 
com a situação. Verônica fi ca pasma 
diante da revelação de Dinho e pergun-
ta por que ele mentiu por tanto tempo. 
Ela pergunta ainda se Dinho pretendia 
armar um golpe contra ela. 

Até o fechamento desta edição, os demais 
capítulos de “Bela, a Feia” ainda não haviam 
sido gravados.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Khalid diz a Tony que se 

o dinheiro não chegar até o dia clare-
ar,    ele  o matará. Nícia revela a Tereza 
que tem se encontrado com Domi. Pau-
lo, já impaciente com a desconfi ança de 
Caló, ameaça atirar caso ele não dê o 
dinheiro para salvar a vida de Tony. 

TERÇA - Bruno diz a Fernanda que está 
pensando em entregar Tony à polícia, já 
que ele matou o marido de Nícia. Tony 
diz a Lígia que ela foi uma pessoa nobre. 
Laila vai ao encontro de Khalid no quar-
to de Paulo no hotel. Khalid fala para 
Laila que recebeu três milhões de Tony 
e afi rma que ele ofereceu uma socieda-
de em uma ação de 80 milhões. 

QUARTA - Renato sente que o pulso 
de Marília está fraco. O resgate demo-
ra. Marília perde muito sangue. Renato 
avisa a Téo que Marília levou um tiro. 
Ele fi ca desesperado. Renato e Felício 
tentam entrar na casa de Maura, mas 
Rafael avisa que mais tarde o advogado 
da família atenderá a polícia. O médico 
comunica que Marília perdeu o bebê. 

QUINTA - Daniela entra no quarto de 
Pedro e lê o e-mail que ele está escre-
vendo para Nina. Ele dá um fora nela. 
Maura afi rma a Rafael que foi enganada 
por muito tempo e não quer repetir essa 
história. Ela diz que ele tem muita coisa 
para resolver. Rafael fala para Antônia 
voltar para o Rio e diz a que não a ama. 

SEXTA - Nícia conta a Fernanda que 
fi cou sabendo que Jorge, seu marido, 
tinha sido assaltado. Fernanda cogita a 
possibilidade de Caló ter ajudado   Ní-
cia pede para ela se calar em relação à 
morte do marido. Fernanda diz que vai 
levar o DVD para um técnico analisar. 
Bruno fala para Luísa que vai levantar 
uma boa verba para fazer campanha 
publicitária do Hotel Diana. 

SÁBADO - Não há exibição.

Novo da Brazstudio
Brazstudio e o Mundo Perdido dos Pulp 

Fictions Enhollywood. Esse é o nome do pequeno, 
mas atuante, movimento cinematográfi co que tem à frente 
Clodoaldo Cristofoli e Sandro de Sá. No currículo da dupla cas-
cavelense está o recente longa-metragem Humildade, em que 
foram, respectivamente, diretor e ator, e a escola de cinema 
Brazstudio, que funciona aos sábados de manhã no MAC 
(Museu de Arte de Cascavel). 

Agora, Clodoaldo, Sandro e companhia planejam uma 
nova produção, um longa intitulado O Eterno Retorno. 
A referência direta à filosofia de Friedrich Nietzsche 
não é por acaso. A equipe adiantou a essa coluna que 
haverá ferrenhos embates filosóficos e até um encon-
tro entre o alemão e Platão. 

Também foi divulgado que o protagonista será Nit, 
personagem que, de uma forma ou outra, estará 
imerso no mundo do crack, que é o foco da narrativa. 
O objetivo é lançar uma refl exão sobre essa droga 
que está destruindo toda uma geração.

Quem quiser participar do fi lme ou mesmo ser 
parceiro, deve entrar em contato pelo telefone 
(45) 9941-9082 e falar com Clodoaldo.

É Tudo Verdade
Estão abertas as inscrições do maior evento da 

América Latina dedicado ao documentário, o É Tudo 
Verdade, que chega em 2010 à 15ª edição. Para pro-
duções estrangeiras, as inscrições vão até o dia 4 de 
dezembro. Para as nacionais, até 11 de dezembro. O 
festival internacional vai rolar entre 8 e 18 de abril si-
multaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Nesta edição, vale atentar à mostra especial que 
traz uma retrospectiva inédita da obra do docu-
mentarista Louis Malle, e a outra que faz home-
nagem a Paulo César Saraceni, no cinquentená-
rio do clássico curta Arracial do Cabo, uma das 
obras precursoras do Cinema Novo, que Sara-
ceni codirigiu com Mário Carneiro. Informa-
ções no etudoverdade.com.br.

Cine PE
O renomado festival recifense de 

cinema, o Cine PE, também está 
com inscrições abertas. Os inte-
ressados em garantir presença 
têm até 1º de janeiro. A edição 
2010 será realizada de 26 de 
abril a 02 de maio. Informa-
ções no cine-pe.com.br.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Penso que uma das 
grandes constatações 

que temos feito desde a 
Primeira Guerra é essa do 

fracasso de todos os pro-
gramas sociais e políticos. 

Percebemos que as coisas não 
se produzem nunca como os pro-

gramas políticos querem descrever; 
e que os programas tem sempre, ou 

quase sempre, conduzido seja a abusos, 
seja a uma dominação política por parte de 

um grupo, quer sejam técnicos, burocratas 
ou outros. Mas uma das realizações dos anos 

sessenta e setenta - que considero como re-
alizações benéfi cas - é que certos modelos 

institucionais têm sido experimentados sem 
programas. Sem programa não quer dizer ce-

gamente - enquanto cegueira de pensamento. 
Na França, por exemplo, nos últimos tempos, se 

tem criticado bastante o fato de que os diferen-
tes movimentos políticos em favor da liberdade 

sexual, das prisões, da ecologia, etc., não tenham 
programa. Mas, penso, não ter programa pode 

ser ao mesmo tempo, muito útil, muito original 
e muito criativo, se isso não quer dizer não ter 

refl exão real sobre o que acontece ou não se 
preocupar com o que é impossível. Desde o 

século XIX, as grandes instituições políticas 
e os grandes partidos políticos confi sca-

ram o processo de criação política, que-
ro dizer com isso que eles têm tentado 

dar à criação política a forma de um 
programa político, com a fi nalida-
de de se apoderar do poder. Penso 

que é necessário preservar o que se 
produziu nos anos sessenta e no início 

dos anos setenta. Uma das coisas que 
é preciso preservar, creio, é a existên-

cia, fora dos grandes partidos políticos, 
e fora do programa normal ou comum, 

uma certa forma de inovação política, de 
criação política e de experimentação políti-

ca. É um fato que a vida cotidiana das pessoas 
tem mudado entre o início dos anos sessenta e 

agora; minha própria vida é testemunho disso. 
Evidentemente, não devemos essas mudanças 

aos partidos políticos, mas aos numero-
sos movimentos. Esses movimentos 
têm verdadeiramente transformado 
nossas vidas, nossa mentalidade e 

nossas atitudes, 
assim como as atitudes 
e a mentalidade de outras pesso-
as - as pessoas que não pertencem a esses 
movimentos. E isso é algo de muito importante 
e muito positivo. Eu repito, não são essas velhas 
organizações políticas tradicionais e normais que 
permitem esse exame”. 

Ditos e Escritos, de Michel Foucault

“Não penso que seja necessário saber exatamente 
o que eu sou. O mais interessante na vida e no tra-
balho é o que permite tornar-se algo de diferente do 
que se era ao início. Se você soubesse ao começar 
um livro o que se ia dizer no fi nal, você crê que teria 
coragem de escrevê-lo? Isso que vale para a escrita e 
para uma relação amorosa, vale também para a vida. 
O jogo vale a pena na medida em que não se sabe 
como vai terminar”. 

Ditos e Escritos, de Michel Foucault

“A questão importante, me parece, não é de saber se 
uma cultura isenta de restrições é possível ou mes-
mo desejável, mas se o sistema de repressões no 
interior do qual uma sociedade funciona deixa 
os indivíduos livres para transformar esse siste-
ma. Haverá sempre repressões que serão in-
toleráveis a certos membros da sociedade”. 

Ditos e Escritos, 
de Michel Foucault
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Bom fluxo astral para novas empresas e em-
preendimentos, mas um tanto quanto nega-
tivo para novas amizades e para entrar com 
recursos na justiça. Procure compreender 
melhor os familiares e a pessoa amada.

Talvez você tenha de fazer uma viagem ines-
perada, mas não se preocupe, pois os resul-
tados serão excelentes. Amanhã estará sob 
melhor fluxo astral aos assuntos do coração 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto.

Procure evitar as ações violentas e as 
palavras ásperas. Dia favorável para no-
vas amizades que o ajudarão a progredir 
muito. Sucesso nas associações, nos ne-
gócios, nos assuntos de dinheiro.

Feliz contatos com pessoas de posse fi -
nanceira elevada e elevação de sua con-
dição material, e o que denota o fl uxo 
astral de hoje para você. Boa disposição 
para o trabalho e melhora total de saúde. 

Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Início de 
um bom período no campo profi ssional e 
fi nanceiro. Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

Soluções que lhe pareciam positivas 
mostrarão que precisam ser reavaliadas. 
Momento benéfi co para iniciar algum 
tipo de associação ou de participação 
com uma pessoa de seu convívio.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia que lhe propicia alguns resultados 
satisfatórios, principalmente em se 
tratando de planos para o futuro. Seu 
poder de sedução está em alta, levando 
magia e encantamento à vida a dois.

Coopere com os colegas de trabalho. 
Sua recompensa virá dessa cooperação. 
Indícios positivos de bons negócios, de 
lucro em suas transações comerciais e 
de sucesso nos transportes. 

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

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

Melhora de saúde e das chances de su-
cesso geral. Aja com inteligência e com 
perícia que conseguirá chegar onde pre-
tende hoje. Êxito pessoal, social, elevação 
do caráter e felicidade íntima e amorosa. 

Dia benéfico e favorável em tudo o que pre-
tenda realizar ou conceber. Ideal para o amor. 
Talvez esta seja uma ótima fase para realizar 
assuntos pessoais. Escolha um local que você 
possa ficar em contato com a natureza.

Cascavel
2012

Drama, dur. 160 minutos, 
legendado, 14 anos. 
Cine West Side 1: Sexta/ 
Domingo/ Segunda/ 
Terça/ Quarta e Quinta-
feira 14h30, 17h40, 20h40. 
Sábado 13h30, 16h15, 19h00 
e 21h45.

Lua Nova

Romance/Horror, dur. 130 
minutos, legendado, 14 
anos. Cine West Side 2: 
Sexta/ Sábado/ Domingo e 
Quarta-feira 14h00, 16h30, 
19h15 e 21h45. Segunda/ 
Terça e Quinta-feira 14h00, 
16h00, 19h00 e 21h30.

Toledo
2012

Drama, dur. 160 minutos, 
legendado, 14 anos. Cine 
Panambi 1: Diariamente: 
15h30, 19h10 e 21h30.

Lua Nova

Romance/Horror, dur. 130 
minutos, legendado, 14 
anos. Cine Panambi 2: 
Sexta, Sábado, Domingo e 
Quarta: 15h00, 18h45 e 21h20. 
Segunda, Terça e Quinta: 
20h30.

Foz
2012

Drama, dur. 160 minutos, 
legendado, 14 anos. Cine 
Boulevard 4: Diariamente: 
16h00, 19h00 e 22h00. 

Lua Nova

Romance/Horror, dur. 130 
minutos, legendado, 14 
anos. Cine Boulevard 3: 
Diariamente: 17h00, 19h30 
e 22h15. 

Jogos Mortais VI

Terror, 18 anos, legendado, 
dur.1h32min. Cine 
Boulevard 2: Diariamente: 
18h00, 20h00 e 22h30.
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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.

Não chego ao indie pop por querer. Sou 
apresentado a ele, ou frequento outras para-
gens independentes. O que conheço do indie 
rock britânico, por exemplo, me apetece, mas 
desses outros sons não ouvi o que pudesse me aju-
dar nessa empreitada de ter de dizer alguma coisa 
sobre Florence + Th e Machines. 

De fato, digo, e não mais, que dessa vez fui eu ter com 
o álbum um tête-à-tête. Num desses sites de música que 
visito, saltou aos meus olhos a capa elegante de Lungs. O 
convite estava já na primeira linha da nota que acompa-
nhava: “Finalmente, o álbum de indie pop mais esperado do 
ano”. Assim, providenciei ao desejo.

Direi ainda, e serei breve, que não ouve decepção. 

Não sei se gostei mais de Rabbit Heart (Raise It Up) ou de Drumming Song, 
mas certamente são minhas faixas preferidas deste álbum, por mais que exista entre 
elas a distorção bem-vinda de Kiss With a Fist. E há tantas outras boas canções, como 
Dog Days Are Over, que abre o álbum, e ainda Howl, BIiding, Girl with One Eye. Cada uma com 
um ritmo, uma vontade, num crescendo que em poucos momentos se deixa parar.

Cosmic Love e Hurricane Drunk me reverberam algo de que não consigo lembrar ago-
ra. Talvez as tenha ouvido antes. Guardam alguma coisa de boas radio-hits. Já Between 
Two Lungs demora a engrenar e Falling é para gostos que não o meu. Hardest Of Hearts 
lança expectativa que não se encerra e as versões demo-tapes são meio desnecessárias.

O que não depõe contra o fatão de que é, sem dúvida, um surpreendente disco de estreia. 

Ora, mas as camadas de som formadas por harpas, piano guitarras, sintetizadores e percus-
são são coisas de iniciados! Sim, em verdade, quem tem os dedos na produção primorosa são 
nomes fortes do circuito britânico: Paul Epworth (Bloc Party), James Ford (Arctic Monkeys) e 
Steve Mackey (M.I.A.). Não era de se esperar menos do que uma produção impecável.

Agora sim, deixando-o, caro leitor, fi ca aqui o que tenho a dizer, enfi m, sobre os “pulmões” 
de Florence and Th e Machine: que se trata de um belo disco, com harmonias arrojadas, me-

lodias muito bem trabalhadas e o vocal espantoso de Florence Welch, que bebe 
na sagrada fonte do soul e, arrisco eu, detém um pedacinho da 

alma e da atitude de Janis Joplin.

Sem mais.

Já falei aqui que músicas são momen-
tos. Da mesma forma que cheiros, sabo-
res e por aí vai. A memória não economiza 

ferramentas para manter-se atualizada ou 
arraigada a momentos que nossa emoção 
decidiu por certo marcar. É o caso dos dias 

que têm me passado. Quase posso sentir mi-
nhas conexões neurais trabalhando frenetica-

mente por guardar cada pedaço de lembran-
ça possível do tempo que segue. E não foi em 

momento ruim que a mim chegou Florence and 
Th e Machine, no álbum repleto de ar – que me 

perdoem o trocadilho – Lungs.

Respirei também por ouvir algo diferente – e bom, 
diga-se, que o não habitual por ele mesmo nem sempre 

é positivo –, o que não posso dizer que é tão frequente 
quanto gostaria. Florence Welch veio visceral no ponto: em 

letras, canções e arranjos, quer dizer, em tudo. Não sei defi nir 
esse timbre meio fanho, mas sei dizer que muito me apetece. Se uma pegada 

soul o acompanha, compro Girl with one eye de cara. A terceira faixa é de um poder 
crescente. Começa despretensiosamente sedutora e segue para um sem medo de ser, 

com bateria e coro e potência vocal.

São 21 faixas e um inexplicável álbum de estreia – o mais esperado do indie pop, disse-
ram alguns – produzido por caras que entendem realmente de indie, mas têm o pop na 

veia com força. Não que eu acredite que as rádios pop darão um espaço entre os três me-
lhores hits para Florence, mas tenho certeza que entre os melhores clipes ela vai fi car. Ainda 
não pude ver nenhuma produção do time, mas eu escolheria algumas para ver em vídeo se 
pudesse: Kiss with a fi st (com um apelo para single como nenhuma outra), Hurricane drunk 
(num compasso que parece despretensioso, cresce com a melodia e termina por viciar) e a 
apaixonante Dog days are over (parece daquelas músicas de comercial fofo, que você tem 
vontade de ter na hora para ouvir o dia inteiro).

Foi, aliás, Dog days are over que se tornou o achado da semana. Aquilo que eu disse no 
começo, sabe, de a memória querer traços que a ajudem a lembrar. Esta música, certa-
mente, vai virar sorriso toda vez que for ouvida. Afi nal, os dias de cão acabaram e não 
podem ser esquecidos jamais.
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Chego a pensar que é preguiça. Talvez não. 
Possivelmente mais uma fraqueza, um estado 

de prostração. Entregar-se ao não movimen-
to e permanecer estanque, que a inércia 

guarda mais energia e é mais fácil de ser. Na 
continuação dos movimentos que se dão, 

mesmo observar parece tarefa nefasta. É 
mais fácil não lidar com aquilo que pode 

retirar nossa condição de óbvio; o estra-
nhamento é rechaçado como se fosse 

uma doença contagiosa. E é.

Uma face que
 se esconde

Um zumbido persistente era ouvido na cidade no dia nove de no-
vembro, uma capciosa segunda-feira, por volta das 19 horas e 30 minu-

tos. O início de noite ainda de sol trazia óculos escuros para passear 
e a persistência de pequenos insetos voadores que resolveram po-
voar Cascavel nos dias que se passavam num calor de alta tem-
porada. Foi uma dança de calores que antecipava a dança de 

dali a pouco. A chegada ao Centro Cultural Gilberto Mayer, 
como de costume, não guardava surpresas. Tão afeitos ao 
esperado, por vezes esquecemos que não só de ressen-
timentos vive a cultura em Cascavel.

Mesmo o estímulo do gratuito talvez não sur-
tisse o efeito desejado para a noite: ocupar os 
420 lugares do espaço cultural mais tradi-
cional da cidade não é matéria para ini-
ciantes. Ainda mais depois do históri-

co pífi o de 2009. Sobre o Festival de 
Cinema custou-se a ouvir algo; 
quem teria ido? Na abertura do 
Festival de Dança, arte como 

a da noite quente que se 
achegava, havia 35 pes-
soas quando os dis-

cursos introdutórios, longos discursos, foram 
iniciados. Falta público ou falta que saibam o que 

acontece? É uma dúvida que persiste.

Os 15 minutos que faltavam para as oito horas da noite, en-
tretanto, suspenderam-se em admiração quando muitas pernas 

ensaiaram um balé de retomada no saguão do Centro Cultural. Inu-
sitadamente, a iniciativa da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná) em comemoração aos 65 anos de história do órgão de trazer 
um espetáculo de dança a várias cidades do Estado vingara em 

Cascavel. Um inusitado que suscita questionamentos.

Na fi la, enquanto aguardávamos a abertura das portas 
que sempre tarda, a conversa naturalmente contor-

nou o número grande de pessoas que se amonto-
avam ao redor e chegou ao assunto: “Como vocês 

fi caram sabendo do evento?”. Uma das presenças 
na fi la era de uma funcionária do Sesi (Serviço 

Social da Indústria) – que, importante lembrar, 
faz parte do conjunto de siglas Fiep/Ciep/Senai/

IEL – ; a outra de uma mãe de aluno do Colégio 
Sesi. Ambas com dois acompanhantes cada.

“Vocês vieram a algum espetáculo de dança re-
centemente? Ou a algum outro evento aqui?”. A fun-

cionária do Sesi é quem responde: “É difícil, né. Nunca 
se sabe o que está acontecendo. Os eventos da cultura 

não são divulgados. Outro dia mesmo eu tive que ligar 
para saber de algum evento para trazer minha fi lha”. “Vo-

cês acham que não tem público, que é por isso que 
quase nunca vem muita gente nos even-

tos?”. Timidamente, a mãe de 
aluno disse ter 

público sim, ela era um exemplo. Haste-
ando bandeiras, a funcionária do Sesi respondeu 

com perguntas: “Por que não é feita, por exemplo, parceria com 
outros órgãos? Outros têm parceria com empresas e a secretaria de 

cultura não? O que custa ligar pra gente, nós mandamos fazer uns convi-
tes, chamamos os nossos parceiros. Aí dá público”.

A olhos vistos, havia público com a receita do Sesi. 

Uma face que se mostra
Alguns ventiladores tentavam conter o abafado da reunião de pessoas em um auditó-

rio limitado – no genuíno paradoxo do sem limites que o palco apresenta –. A primeira fi la 
foi ocupada pelos de sempre – a fotógrafa que não falha, uns três desbravadores de cultura e 

algumas crianças –. Acompanhava-os um telão do lado esquerdo do palco e o púlpito de onde 
a cerimônia e os discursos seriam feitos.

Pouco antes de começarem os trabalhos, uma fi gura miúda, de pouco mais de um metro, saltitara 
contente por entre o público e sentara-se na primeira fi la ao lado da repórter ansiosa. Sorrisos à mostra, 

era inevitável o encanto com a vivacidade e o desembaraço do garoto Gabriel Bonato.

Oi. – Foi ele quem começou.

Olá! – Na surpresa dos bons gestos, desencadeamos 
uma conversa peculiar.

Por que você veio ver o espetáculo?

Minha mãe me convidou e eu aceitei.

E você gosta de ver essas coisas?

Sim. Eu também faço arte.

Ah, é?

Sim, eu faço gato de palito, arte de papel. Eu já fi z uma ilha.

Nossa, mas uma ilha não é muito grande pra fazer sozinho?

Mas eu não fi z sozinho, foi mi-
nha turma inteira.

Fascinada pelo tom de normali-
dade resplandecendo dos olhos 
muito vivos, anotava todas as pa-
lavras de Gabriel.

E o que mais você faz, Gabriel?

Vou para casa, janto, escovo 
os dentes, lavo o rosto e vou 

deitar. Levanto, 
tomo café, por-
que tem que to-
mar café, né. Mas eu 
não gosto de tomar 
café, porque eu não 
quero fi car gordinho. 
Ah, eu jogo futsal tam-
bém. Sou atacante. Eu já fi z 
gol. Vou fazer aula de circo tam-
bém, porque eu gosto. Eu já sei fazer sal-
to leão, rolamento pra frente e pra trás.

Ufa. E você gosta de ir à escola?

Gosto, eu vou bem na escola, só estou confusando um pouco na matemática agora. 
Por que você está anotando tudo?

Porque eu vou fazer uma reportagem.

Nooooossa!

Gabriel era a profusão da infância fervendo em assuntos desconexos, como corre todo 
cérebro pueril. Reparava em cada detalhe, disparava perguntas e a ansiedade era prestante.

Não vai começar?

Vai sim, assim que acabar o vídeo.

Um vídeo institucional começou a rodar e a conversa cessou. Gabriel não se interessava por 
aquilo tudo, queria ver o que as cortinas tremelicantes escondiam. Sob o som do vídeo, tentá-
vamos escutar os passos dos dançarinos no assoalho de madeira. Consegue ouvir?

Por faces que se iluminem
Foram luz os olhos famintos de Gabriel quando brandamente as cortinas se abriram para o in-

defectível mundo das quatro paredes da invenção. O espetáculo Faces começava. Provavelmente 
Gabriel não sabia que os bailarinos que principiavam a se esgueirar pelo palco faziam parte do 
Guaíra 2 Cia de Dança (G2), criado em dezembro de 1999 e formado por bailarinos que já atuaram 
no Balé Teatro Guaíra. Eles aliam técnica e maturidade artística na busca de novos rumos e estéti-
cas na linguagem da dança contemporânea a partir da criação coletiva, são “intérpretes-criadores”.

O espetáculo começou com projeções no fundo do palco, em que pousava um cubo de gran-
des dimensões. Faces entrecortadas em paisagens urbanas; faces interrompidas. Aos poucos, as 
projeções foram substituídas por movimentos e cores ao vivo. Formaram-se no palco vários pla-
nos em que os bailarinos eram vistos juntos, mas claramente separados por paredes invisíveis. As 
mesmas barreiras que nos separam no cotidiano; rotas e bem camufl adas.

Elementos cênicos construíam situações rotineiras: a solidão da mulher que vive com o gato; 
o sujeito que se esgueira pelas ruas e atrai olhares pejorativos; a moça bonita desejada por 
muitos e sem ninguém; os forasteiros e abandonados no próprio casulo. As cores compunham 
auras distintas: o azul e a frieza que suscita eram a solidão; verde e laranja iluminavam a des-
contração e certa alegria; o vermelho alertava para o perigo.

O fi gurino esvoaçante deixava os bailarinos sempre a escapar, como a essência de que somos 
formados, num sempre fugir. Eram muitas camadas de tecidos sobrepondo-se, também como 
são sobrepostas as camadas da vida. Tudo era representação e vontade de mostrá-la, num agir 
brechtiniano. Os objetos exagerados – a enorme caixa, um devidamente estranho gato de pe-
lúcia do tamanho dos braços da esguia bailarina, uma tesoura possivelmente usada por gigantes 
– eram caricatura. Lembre-se: isso é uma representação. 

Havia certo compasso, que lembrava a rapidez das rotinas que nos levam, e havia mudanças brus-
cas para que histórias fossem contadas. As paixões nunca fi xadas, andanças de corpo em corpo, o 
querer latente em cada um. As danças de um casal que se encontra e é confi rmação, conformação, 
inconformismo, num espaço de tempo tão volátil que logo se perde. O que foi experimentado, 
entretanto, marca sentimentos e faces com o que nem sempre se vê. Julgamos sem saber que por 

baixo da máscara que suborna o rosto há o que não se espera, embora não seja essa a expec-
tativa natural da vida. Protegemo-nos porque há o esperado, e ele não nos agrada porque 

viver é melhor, ainda que sob as várias amarras que nos delimitam. Há que se entender a 
complexidade do entorno, mas não simplesmente.

Palavras soltas de um Drummond a mim tão presente ressoavam quando do des-
vendar das histórias. “Como nos enganamos fugindo... como o desconhecemos”. E 
mesmo que o poeta fi zesse referência ao amor que renegamos, acaba por dizer o 
que aquele grupo de bailarinos entregues tatuava nos corpos rijos: “Nossa orienta-
ção é pelas aparências. Temos uma compreensão parcial das pessoas e do mundo, 
tendendo a optar dentre os possíveis juízos. Assim, caracterizamos tudo e ten-
tamos conduzir nossas ações de forma coerente com as crenças e ideias que 
formamos. E erramos! A vida em si tem momentos que nos transformam, faces 
que nos modifi cam”. Que modifi cam a partir de um estranhamento e de um 

reconhecimento que se entrelaçam e transmutam essências.

Em certo momento, voltei minha atenção a Gabriel, 
que não perdia os detalhes e externava olhares entre 
desconfi ados, risonhos e surpresos. Quando percebeu 
que era observado, logo lhe entreguei um sorriso de apro-
vação e incentivo. Matreiro que só, desmanchou meus 
cuidados todos de pessoa grande sem jeito: “Eu estou gos-
tando de tudo!”, numa exclamação que o ponto só não 
clareia. E encantou de súbito, porque assim é que essas 
experiências são, como doenças contagiosas.
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