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"Vocês ainda não
ouviram nada"



Quem disse que gosto não se discute? É onde está toda a 
graça. Pelo menos aqui na redação já tivemos incontá-

veis discussões intelectualmente estimulantes sobre 
as preferências de cada um. "Não acredito que você 
ouve esse lixo...". "Não me diga que está lendo... isso...". 
"Que porcaria é essa..." – e coisas assim que sempre 
rendem no fi m das contas boas risadas ou um inimigo 

mortal instantâneo –.

Um dos pontos em que eu e Julliane Brita discordamos, 
por exemplo, é sobre o fi lme 2001: Uma Odisséia no Espaço 

(1968), de Stanley Kubrick. Eu o considero uma obra-prima, a 
Ju um fi lme inteligente, mas... chato. Já viu algum fã de Kubrick 
aceitar uma opinião dessas? 2001..., um fi lme CHATO. Um peca-
do ainda mais mortal seria ela dizer que assistiu ao fi lme no 'fast 
foward'. OK, a briga está acertada. "Te pego na saída".

Nesta edição do Mundo Sebo, resolvi juntar a boa leitura a uma 
leve provocação a essa minha amiga, a qual verdadeiramente 
muito admiro. Os livros indicados desta semana são de Arthur C. 
Clarke, mais especifi camente a série completa que foi iniciada 
com a parceria com Kubrick, que tem como título inicial, ora, que 
coincidência, 2001: Uma Odisséia no Espaço.

É fato que os romances de Clarke são bem diferentes do fi l-
me, mas os considero tão interessantes quanto. Pode ser que 
nas páginas essa famosa odisséia espacial agrade a minha 
cara colega de trabalho e as pessoas que não simpatizam com 
as imagens do diretor nova-iorquino. Mas tudo pelo prazer da 
discórdia cotidiana e banal.

Clarke é considerado o melhor escritor de fi cção científi ca do 
século 20. É certamente um dos mais conhecidos e o mais ven-
dido no mundo nesse propósito, com mais de 100 milhões de 
exemplares impressos. Só de 2001... foram mais de 4 milhões 
de cópias. Ganhou os mais importantes prêmios da literatura sci-
fi , enquanto seus artigos alicerçados em dados legítimos são res-
peitados imensamente no meio científi co. Aliás, um artigo que 
publicou em 1945 serviu de base para a elaboração da tecnolo-
gia do satélite que temos hoje. Infelizmente, o autor faleceu este 
ano, aos 40 anos do lançamento de 2001.

Encontrei facilmente todos os títulos da série com um bom pre-
ço na Estante Virtual, site que reúne mais de 800 sebos do Brasil. 
Bom, o primeiro livro, obviamente, é o próprio 2001: Uma Odis-
séia no Espaço (283 p.). Localizei uma das primeiras edições, se 
não a primeira – de 1969 – por apenas R$ 8,50. Mais o frete, não 
deve passar dos R$ 13. O segundo livro, 2010: Uma Odisséia no 
Espaço 2 (362 p.), foi ainda mais fácil de achar e o preço é ainda 
menor. Uma edição de 1982 está por apenas R$ 7, sem o frete. 
Se o inglês não for um problema, há uma edição por R$ 5. 

Uma edição de 1987 da terceira parte da saga, 2061: Uma 
Odisséia no Espaço 3 (243 p.), chamou minha atenção durante 
a pesquisa. Um volume, pela foto, em ótimo estado de conserva-
ção por R$ 9,50, e, no mesmo sebo, saltou os olhos a parte fi nal, 
3001: A Odisséia Final (274 p.) por R$ 15 pila. Resumindo, com 

R$ 40 você compra todos os títulos e com outros 
R$ 20 – no máximo – cobre o frete.

Com R$ 10 a mais, você leva Mun-
dos Perdidos de 2001 (285 p.). Nesse 
livro, Clarke remonta todo o período 

de criação do fi lme e do livro, além de 
contar histórias inéditas sobre a par-

ceria com Kubrick. Obra essencial para 
quem quer ir um passo além na busca 

pela interpretação das obras. E Ju, mi-
nha amiga, confesse, 2001 é um dos 
fi lmes mais legais que você já as-

sistiu, não é?

Ilustração é tam-
bém a nossa praia. 
OK. Nossa, nossa... 
não. Vide o depar-
tamento ALTiano 
de criação, ilustra-
ção, entretenimen-
to e de estratégias 
militares para 
destruição em 
massa. Eles 
sim entendem 
do negócio. 
Em todo caso, 
para apreciar, 
não é realmente 
necessário saber 
desenhar ou man-
jar tudo de design. 
Por isso, visitamos com 
freqüência o site da Revis-
ta Ilustrar [www.revistailustrar. com] . 
A revista é a primeira do ramo 100% brasileira e feita unica-
mente por ilustradores, além disso, é voltada para o mercado 
editorial tanto nacional quanto internacional.

O mais bacana é que baixar o PDF da revista – disponível 
a cada dois meses – é grátis. “Mais do que simplesmente 
mostrar ilustrações ou recursos técnicos, a revista pretende 
mostrar o lado humano, cultural e artístico dos ilustradores, 
quase sempre desconhecido, mas fundamental na forma-
ção de qualquer grande profissional”. Mostrar a importân-
cia do design em áreas como o cinema e a música tam-
bém é um dos objetivos da revista eletrônica. Além disso, 
o visual é diversificado e agrada a vários gostos. 

O blog All Music – uma espécie de trocadilho em inglês 
que pode ser livremente traduzido como Todo Música ou 
Tudo de Música – foi criado em 1995 como um lugar para 
fãs de música buscarem informações. Por lá, você encontra 
gravações fora de série, críticas de músicos novos e antigos, 
lançamentos... e, por meio dessas ferramentas, explora o 
infi ndável mundo da música. 

Espere. A história toda – que já parece ótima – é ainda 
melhor. Além de uma equipe editorial responsável por apri-
morar o conteúdo, centenas de colaboradores fanáticos 
por música transformaram o allmusic em uma das melho-
res fontes do planeta. Todos os gêneros e estilos de música 
estocados num só lugar, desde os mais comerciais e popu-

lares até os mais obscuros, junto a uma relação de artis-
tas e gêneros interligados. Um exemplo. Ao digitar 

Ludwig van Beethoven e fi car por dentro da histó-
ria e das produções do gênio, ainda tenho acesso 
a uma lista com o título See Also – Veja Também 
– em que encontrarei links para os 
seguintes nomes: Wolfang 
Amadeus Mozart, Johan-
nes Brahms, Frédéric 
Chopin, entre outros. 
Ou seja, em busca 
do artista predileto, 
posso encontrar ou-
tros, muitas vezes des-
conhecidos para mim. 
Uma forma inteligente 
e fácil de fazer o seu 
background musical 
ir às nuvens.02
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Cada um 
tem o seu

Idéias
episódio 04JEFF,o épico

Esse é Jeff, nosso diagramador épico.
Ele veio da Terra Média.

Nas horas vagas, Jeff, o épico, também é telefonista.
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Jeferson!
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(por
Keissy Carvelli*

(por
Oniodi Gregolin*

T i n h a 
um desses no-
mes grafados com dois 
Ls, uniforme da escola bem 
passado e um sorriso desses 
de criança que, sempre após 
o jantar, come um pedaço 
de bolo de chocolate. Tinha 
pai, mãe, madrasta, irmãos 
e algumas bonecas dispos-
tas na prateleira do quarto 
de menina de família. 

Assistia desenho anima-
do toda manhã segurando, numa mão, o controle 
da TV e na outra um copo com leite, açúcar e cho-
colate em pó em proporções perfeitas. Não cos-
tumava chorar, era uma dessas crianças alegres, 
sempre correndo pra lá e pra cá, mas naquele dia 
seus olhos seriam tomados por lágrimas e suas pe-
quenas mãos de menina que segura um copo com 
leite não seriam o sufi ciente para impedir qualquer desfecho.

Tinha um desses nomes comuns que se pode ouvir em toda esquina, uniforme 
não tinha, e estampava no rosto um sorriso desses de criança que, após um dia 
sem comer, deita em qualquer lugar e sonha com qualquer coisa.

Subia e descia aquelas ladeiras intermináveis se olhadas de baixo, e não se can-
sava, ao menos fazia parecer que não. A camiseta rasgada era a única 
de muitos dias, o short já não tinha cor, e os pés, sempre descalços, 
pisavam sobre todas as futuras lembranças de uma infância ine-
xistente. Não costumava chorar, era uma dessas crianças indi-
ferentes que já levam na expressão as marcas de uma triste 
alegria, mas naquele dia seus olhos descansariam de toda 
aquela bagunça, e suas pequenas mãos de menino que 
nada segura não seriam capazes de mudar o destino.

Ela gostava do Natal, acreditava de olhos brilhando 
em Papai Noel, e quando crescesse seria médica. 
Era o que dizia a quem quisesse saber. Seria mé-
dica, de branco, de luvas e coração. Seria rica 
também, e iria à Disneylândia. 

Ele nunca teve um Natal, acreditava que 
essa coisa de Papai Noel era programa 
de televisão, e não queria crescer. Nun-
ca ouviu falar em Disneylândia e queria 
também ser rico, muito rico, a ponto de 
ter, invariavelmente, café-da-manhã, 

almoço e jantar. Seria tão 
rico, tão rico que comeria 

bolo de chocolate todos os 
sábados e tomaria leite nas ma-

nhãs de domingo.

Ela usava perfume de criança, sa-
pato cor-de-rosa, laços e um brinco 

que ganhara da avó logo quando nasceu. 
Pintava os lábios com o batom da mãe e 

dançava sempre nas festinhas das amigas. 

Ele cheirava à rua, nos pés um pouco de terra, e 
nos braços e pernas algumas cicatrizes que ganhara 

do pai logo depois de nascer. O corpo era pintado de 
sujeira, de fome, miséria e falta de atenção. Ele nunca 

dançara, e nada dizia àqueles que nunca quiseram ouvir.

Ela, doce menina, tomou o lugar do desenho animado por toda uma manhã com a 
sua cruel história transmitida em cores, ao vivo, e alta defi nição. Não seria médica, 

nem rica como sonhara. Seria o tema dos jornais, a comoção nacional, a 
histeria, a justiça em foco, a investigação, o choque, a homenagem, 

a passeata; seria o assunto de boca em boca, de página em 
página, de tela em tela; seria o nome grafado com dois Ls, 

grifado e gritado por dias e dias. 

Ele, pobre menino, tomou um tiro de bala propo-
sitalmente perdida em plena ladeira e caiu com 

o rosto para o chão. Já não se sabia o que era 
sangue e o que era terra. 

Seu nome, comum, não foi pauta, não foi 
prosa, poesia, porra nenhuma. Não se-
ria nada do que não sonhara, nem rico o 
bastante para comer. Seria um número a 
mais, um caso a mais, um problema so-
cial. Seria nada, absolutamente nada. 

Ela seria a prova de que o mundo não 
anda nada bem, a convicção de que a 
justiça não anda nada bem, que a fa-
mília não anda nada bem, que a pu-
ta-que-o-pariu não anda nada bem. 
Ela seria o show pirotécnico da vira-
da do ano, transmitida, comentada 
e emocionada pelo que há de melhor 

das famílias e seus valores.

Ele seria apenas a confi rmação de que 
o mundo é assim mesmo, uma pena; se-

ria a convicção de que o mundo é assim 
mesmo, uma pena; seria a constatação de 

que país subdesenvolvido no mundo é assim 
mesmo, uma pena. Ele seria aquela terra mis-
turada a sangue e miséria jogada e abatida ao 

chão, bem ali, onde ninguém vê. 

* Estudante de jornalismo em Guarapuava

Sequiosos 
de histórias

Nada como ler um escritor da terra. Um 
talento local. Nos últimos dias li Dalton 
Trevisan. Escritor curitibano.  Já o conhe-
cia. Na escola. Em busca de Curitiba per-
dida, tristes contos para minha juventu-
de.  Tempos de escola e vestibular. Vários 
contos e alguns poemas.  Mas O vampiro 
de Curitiba (Record, 1998, 107 p.) eu ainda não 
havia lido. O devorei em poucas horas. Quinze contos 
bárbaros. Trata de um herói curitibano, Nelsinho. Degluti 
cada capítulo. Com ânsia de vampiro,  sedento pelo san-
gue novo. Dalton sempre é uma surpresa. Quando não 
seus contos de denúncia, o bom humor e o erotismo. A 
cada página virada, cadê o vampiro? Uma busca sem-
fim a cada capítulo. Fiz menções, hipóteses. Terminei a 
viagem saciado e satisfeito.

“Ai, me dá vontade até de morrer. Veja, a boquinha dela 
está pedindo beijo – beijo de virgem é mordida de bi-

cho-cabeludo. Você grita vinte e quatro horas e des-
maia feliz”. Nelsinho, um rapazola que sabe viver. 

Conhece o prazer e as alegrias que a capital 
paranaense pode oferecer. O livro é uma 

composição de contos que se cruzam 
traçando um perfi l meticuloso e 

uma cidade empolgante. 
Narrar exí-

O vampiro de Curitiba rendeu-me pouco tempo de delírio. 
Parece não desejar nossos olhos mexeriqueiros em suas his-
tórias. Ouso dizer que não há um vampiro, de certo modo.  O 
leitor é o vampiro que fi nca as presas nas páginas e suga sem 
medo, pena e pressa cada história ilustrada por Dalton. Ele 
nos torna seres hematófagos, sequiosos de sangue. Nos 
ensina a ser um deles. Nos mostra as presas. Nos per-
mite atacar. Dalton, obsessivo, nos ensina a seguir os 
passos dos personagens e, depois, que façamos 
sozinhos o trajeto neurótico de mexericar na 
vida e nos segredos de suas personas. O 
banquete está servido a quem interes-
sar. Fiquem à vontade.

* Acadêmico de Jornalismo de 
Cascavel

mio de poucos minutos de acon-
tecimentos. A transcrição 

de diálogos e cenas 
obscenas. Um trans-
crever enxuto de ce-

nas empolgantes. A 
professora das séries primá-

rias entregue em seus braços. A donzela, conquistada para 
o prazer. Nelsinho é galã, sempre bem vestido. Dentinho 
preto, um charme. Boa pinta, em busca de mais uma vítima 
para saciar sua vontade.

A apresentação vampirescaA apresentação vampiresca

O vampiro sou euO vampiro sou euA cumplicidadeA cumplicidade
Há uma forte veia erótica em toda a obra. Páginas que 

levam ao quarto escuro, ao sofá, à rua. Páginas que con-
duzem a mão ao prazer, ao pescoço, ao peito da dama. 
"De leve afagou o braço lisinho. Sabe o delírio de uma 
carne em fl or? A mão escorregou – sou fraco, Senhor, não 
mereço – até espalmar a pêra descascada do seio”. Um 
estilo inexorável de escrita. Frases curtas. O máximo dito 
em mínimos. A cada conto vencido uma sensação de rai-
va pelo autor. Raiva da capacidade perfeita de discrição.  
Como se falasse com cautela, para não ofender, não des-
moralizar. Em cada descrição leviana não está presente o 
exibicionismo dos baixos. Dalton nos encaminha ao delí-
rio e à saciedade sem recorrer ao extremismo. Essas des-
crições são úteis ao autor. Danton atinge seus objetivos 
tornando o leitor cúmplice da aleivosia literária, cúmplice 
do crime, do prazer, da euforia.

Em outras obras célebres do autor, o leitor vai encon-
trar outros contos marcantes: Uma vela para Dario, 

Cemitério de elefantes, Clínica de repouso. 
Os três contos citados carregam 

uma das mais importantes temáticas de Dalton, o descaso 
humano. No primeiro conto, um homem está morrendo na 
rua, lá fi ca sem receber ajuda. Já morto à espera do rabe-
cão, nada lhe resta, nem o paletó, nem a aliança nos dedos, 
somente uma vela que um menino acende. No segundo, a 
fome. Crítica e denúncia de uma Curitiba desconhecida. A 
miséria em que vivem seus habitantes. No último, a mãe, D. 
Candinha, enclausurada em um asilo por vontade da fi lha. 
Esquecida entre loucos e alcoólatras. Vivendo no nojo e na 
miséria. Qualquer obra de Dalton mergulha o leitor numa 
viagem ora triste ora empolgante. 
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Meu queridoMeu querido
Bolachão!Bolachão!

Depois da Depois da 
quedaqueda (por

Silvio Demétrio*

(por
Andreia Cericato*

Antes era o vinil e tudo era estável – um mundo fonográfi co, com regras e códi-
gos defi nidos, construía identidades sólidas, consistentes. Tudo era uma ques-
tão de raridade. Quanto mais obscuro um disco, melhor. Com o império do CD 
estabelecido o que entrou em declínio foi, defi nitivamente, esse conceito de 
raridade enquanto elemento fundamental na vida de quem gostava de músi-
ca. E isso não aconteceu há tanto tempo assim.

De 1989, com a queda do muro, até 1991 e a Perestroika na Rússia, o que 
rodou de vez na história foi a existência dos bolachões feitos com derivados 
do petróleo e da carnaúba. Um disco de vinil era muito mais do que um 
pacote de músicas plastifi cadas. Era um emblema. Um amuleto. Com o 
CD nunca aconteceria de alguém te parar na rua para conversar só porque 
você tinha de baixo do braço algo como o All Things Must Pass do George 
Harrison, - disco que, em vinil, era algo realmente improvável de acontecer 
durante a década de oitenta na Rua XV em Curitiba. 

Não se podia ter qualquer tipo de música. Algo como compartilhamen-
to de MP3 pela internet só no reino da fi cção e do delírio mesmo. Não, 
com o vinil era necessário ser devoto e trazer consigo cada bolachão 
como se fosse um Graal conquistado debaixo de muita escavação em 
sebos e lojas de discos usados. Esse sentido de um disco como prova 
de devoção a um determinado tipo de música desapareceu no univer-
so dos CDs e, agora com o fenômeno do MPqualquer-coisa, tudo deve 
fi car ainda mais efêmero. 

Bons tempos aqueles em que música era identidade. Às vezes tudo 
acontecia como se fosse mágica. Discos de vinil eram passaportes 
para shows impossíveis. Baden Powel, Paco de Lucia e tantos ou-
tros, todos acessíveis mediante a declinação dolorosa de alguma 
grande mandala preta de vinil transformada em níquel no balcão 
de algum sebo. Acho que para assistir à fúria fl amenca de Paco de 
Lucia acabei me desfazendo de um bolachão daqueles antigões 
mesmo. Era um Woody Guthrie, pai da música folk americana: A 
Balada de Sacco e Vanzetti. Como foi difícil, mas me lembro até 
hoje. Lembro também que foi um dos melhores shows a que 
assisti em minha vida. O Guairão parecia vir a baixo – não sei 
se pela assombrosa velocidade dos dedos do violonista ou se 
pelo oceano de palmas que transbordou da platéia quando o 
último e defi nitivo acorde foi tocado. Parecia a comemoração 
de um gol de pênalti na fi nal da copa do Mundo. 

Na minha memória as coisas se misturam – o universo 
dos meus discos é o universo da minha subjetividade. Disco 
mandala, com furo no meio, que era para poder se ver longe 
através dele. Com o CD o impacto fi cou diminuído. Meio coi-
sa de ET. O MP3 então transformou tudo em fantasmago-
ria. Guardo comigo boa parte do que já foi uma verdadeira 
coleção de vinis. Hoje, pouco mais de 100. Na memória 
não sei quantos mil. Cada um com um signifi cado que 
resiste aos dias da tecnologia do efêmero.

* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, 
 professor de jornalismo em instituições da região Oeste do 
  Estado e jornalista da Gazeta do ParanáGazeta do Paraná

Tem coisas que intrigam a gente. Por exemplo, como em plena era di-
gital facilmente encontramos tantos vinis por aí, em sebos e em casas 
de colecionadores? Será que as pessoas buscam esse tipo de mídia 
por nostalgia ou pela qualidade sonora? 

O vinil ainda é muito usado. Na música eletrônica, por exemplo, pelos 
DJs, e nos sebos, ao alcance de colecionadores e afi cionados pelo bola-
chão. A justifi cativa é quase sempre a mesma: a qualidade sonora. Apesar 
das facilidades dos CDs – e hoje principalmente dos digitalismos de MP3 
e afi ns –, não há frugalidade nos admiradores ao dizer que principalmente 
os álbuns de clássicos do rock deixaram muito a desejar. A reclamação diz 
que freqüências sonoras mais altas e baixas são perdidas no CD. Ou seja, o 
singelo da naturalidade – se é que há singelo no rock – é colocado a baixo.

Isso é comprovado nos sebos de Cascavel, onde me informaram que a maior 
procura é por rock internacional. Mesmo que quase todo tipo de música seja 
encontrado por lá, desde o sertanejo de raiz até os melosos temas de novelas. 
Estes, por sinal, os mais encontrados – por motivos que me são óbvios... mas 
a conclusão é sua – custam cerca de R$ 2.  Por exemplo, no Sebo do Paulinho 
há um vinil do Raul, Seção das 10, que não está à venda de jeito nenhum. Pau-
linho estima o preço atual de mercado em torno de R$ 300. Os preços em geral 
variam pela raridade, pela qualidade da gravação e pela singularidade da capa. 

As vitrolas também não foram esquecidas. Podemos encontrá-las tanto nos sebos 
como em lojas de móveis usados. Muita gente quer se desfazer destes aparelhos, 
achando que estão ultrapassados e que vinil é algo que não existe mais. Aí está um 
grande engano. Marcos Rosa, do Sebo Arca, me contou que muitos jovens vão até a 
loja procurando vitrolas para comprar, pois querem ouvir seus ídolos no bolachão, ou 
para ouvir com o pai, que tem uma coleção esquecida. Enfi m, são inúmeros os moti-
vos que fazem com que muita gente em plena era digital prefi ra o vinil. 

O professor Cláudio Antonio não renega os CDs e nem os DVDs, mas é uma das pes-
soas que prefere o vinil pela qualidade do som. Ele me explicou que a música soa mais 
fi el à realidade, ao ambiente em que foi gravada, pois passou por menos tecnologias 
do que no CD, e ainda assim pode ser ouvido o som dos dedos correndo nas cordas do 
violão, e os graves fi cam mais nítidos. Antonio tem cerca de 200 discos, “e a coleção do 
Pink Floyd” – entre os mais raros está o número 1. Garante que tem todo um ritual para 
ouvir o vinil no fi nal da noite para relaxar depois de um dia de trabalho. 

Várias histórias cercam esse mundo do vinil. Nos sebos, por 
exemplo, estão longe de serem raras. Marcos Rosa, do Arca, 
diz que já presenciou muita briga entre colecionadores por 
determinada obra. E há também aqueles que procuram no 
vinil aquela música especial que não foi regravada e que faz 
reviver os bons momentos da vida, como as lembranças de 
amores antigos embaladas pela canção... 

Por quê?Por quê?
O vinil nasceu em 1948, para desgraça dos discos de go-

ma-laca de 78 rotações. No começo, o bolachão quebrava 
fácil, pois o plástico secava de tal forma que se fosse derru-
bado era transformado em incontáveis pedaços. Perda na 
certa. Foi então que começaram a usar petróleo na fabrica-
ção, tornando o material mais resistente e popular.

A partir do fi nal de década de 1980, começaram a ser 
fabricados os CDs, por menor preço, som mais limpo, 
maior capacidade. O vinil resistiu de todas as formas pos-
síveis, mas parou de ser comercializado em 2001. Hoje é 
encontrado em grande quantidade em sebos e lojas es-
pecializadas. Lá de vez em quando, alguma banda relan- ça 
um dos CDs de sua carreira em formato de vinil pela ‘tra- d i -
ção’. O Liquid Tension Experiment fez isso.

* Jornalista em Cascavel
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* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de jornalis-
mo em instituições da região Oeste do Estado e jornalista da Gazeta do ParanáGazeta do Paraná

A relação do compositor america-
no John Cage com o silêncio é muito 
mais do que apenas uma retórica ex-
cêntrica. Ao gravar 4’33”, Cage atinge 
um limite de expressão similar ao gesto 
suprematista de Kasimir Malevitch, que 
transpõe para a tela o horizonte das potências da 
arte no silêncio que emana de sua obra Branco sobre Branco. São 
quatro minutos de silêncio gravado pelo compositor. Ora, sabe-se que 
isso é impossível. Qualquer mínima manifestação no plano de nossas 
sensações já provoca um sentido musical. Nem que seja o som surdo 
de nossa pulsação ou mesmo de nossos pulmões infl ando-se com ar. 
Tudo constitui-se como som em nosso universo auditivo e tudo por-
tanto pode conter um sentido musical. Para Cage, a música é uma 
modulação de nossa percepção que traduz o universo num contexto 
sonoro. Tudo é música porque o silêncio é só uma abstração. Esse 
momento na obra de John Cage é essencial como são os ready made 
na produção de Marcel Duchamp, que assinou um urinol como objeto 
artístico. É o que Susan Sontag chama de “estética do silêncio”: um 
gesto de recusa do artista como fundamento para carregar de sentido 
toda a obra. Como Rimbaud partindo para a Absínia, Cage é um artis-
ta essencialmente moderno que dialoga com essa dimensão do silên-
cio como potência do sentido. Sua estética é uma estética da audição 
muito mais do que uma estética musical.
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A estética da audiçãoA estética da audição
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Há sempre – ainda que por poucos momentos – um sucum-
bir da angústia que abate aquele que busca o subjetivo. É mui-
tas vezes um fruir o mundo por meio de elementos simples. 
Uma acolhida sincera. Uma sala verde, cheia de luz, com telas 
de aprendizes de pintura. Livros em uma prateleira que não 
tem consciência do peso que carrega. Na madeira, anos de his-
tória da arte não deixam marcas. Nos olhos de quem procura 
um conhecimento tão sutil no Atelier Respirando Arte, deixam. 
A professora é a artista plástica catarinense Ana Paula Silva, 
em Cascavel desde 1978. Polivalente, Ana Paula orienta no-
vos talentos, além de desenvolver uma espécie de pesquisa 
de novas formas de expressão. A artista recebeu a Equipe Ga-Equipe Ga-
zeta ALTzeta ALT em seu atelier e falou sobre o silêncio, num paradoxo 
encantador e repleto de cores. Para Ana Paula, o silêncio está 
principalmente na refl exão que a arte provoca.

Gazeta ALT – Qual a infl uência do silêncio Gazeta ALT – Qual a infl uência do silêncio 
nas artes plásticas?nas artes plásticas?

Ana Paula Silva –Ana Paula Silva – Toda obra é 
de certa forma uma parte do 
artista, em que ele mantém 
em silêncio algumas coisas 
que são transpostas para 
a obra. Muitos artistas 
colocam suas 
inquietações 
na obra. Eles 
se silenciam 
nela. Muitas 
vezes nin-

ção para que o artista fez. Além do silêncio do artista, há a 
refl exão daquele que interpreta.

ALT – E as obras?ALT – E as obras?

A.P. –A.P. – É difícil destacar artistas ou obras... Lembro de um traba-
lho que vi em uma bienal, não me recordo o nome e nem quem 
fez... Foi há uns quatro anos. Era uma pintura hiper-realista e 
o quadro era grande, devia ter uns quatro por três metros. Era 
possível ver as veias, os detalhes da pele. Uma mulher com um 
olhar muito profundo, de uma pessoa doente. Era difícil entrar 
na sala e não fi car observando. Dali também surgia o silêncio.

ALT – Em qual obra sua você caracterizaria mais o apareci-ALT – Em qual obra sua você caracterizaria mais o apareci-
mento do silêncio?mento do silêncio?

A.P. –A.P. – Na obra Refl exão, em que símbolos nos dedos de luvas 
cirúrgicas representam profi ssões. Cada uma dessas luvas está 

em uma caixa de vidro, cujo conteúdo também é formado 
por água. O nível da água signifi ca a entrega de cada 

um à profi ssão que escolheu. Em alguns casos, há 
o equilíbrio; em outros, o sufocamento da vida 

pessoal. Há também outra obra 
que representa a busca por algo 

mais. É uma fi gura humana 
que corre, formada por peda-
ços de madeira em formato 
de giz de quadro.

Veja mais obras de Ana 
Paula Silva no site www.
respirandoarte.com.br.

guém percebe essa inquietação, às vezes nem é intenção do 
artista que ela seja notada. O silêncio está na conversa entre 
o artista e a obra.

ALT – O silêncio está presente em sua obra?ALT – O silêncio está presente em sua obra?

A.P. –A.P. – Atualmente não, mas já houve épocas da minha vida 
em que eu colocava o que me incomodava nas minhas obras. 
Isso fazia com que eu me sentisse melhor. É algo de silêncio. 
Hoje libertei tudo que pudesse provocar esse silêncio.

ALT – Seu processo criativo é realizado em silêncio?ALT – Seu processo criativo é realizado em silêncio?

A.P. –A.P. – Sim. O silêncio está ligado ao processo criativo de mui-
tos artistas. Em silêncio, você refl ete mais sobre o mundo, 
sobre o que está acontecendo. Surgem as melhores idéias, é 
possível o amadurecimento delas.

ALT – Quais artistas na sua opinião inspiram si-ALT – Quais artistas na sua opinião inspiram si-
lêncio?lêncio?

A.P. –A.P. – Acredito que nos artistas con-
temporâneos se encontra mais o 

silêncio. É que existe 
uma refl exão 
maior tanto 
na produção 
como na lei-
tura. Às vezes, 

as pessoas bus-
cam dentro de si 

mesmo uma explica-

Há vozes mil que não se calam no infi ndável em que se dá o 
pensar. Comprimido de oxigênio por todos os lados, o bebê sur-
ge atraído por um poder inexorável: o grito da mãe. Ao primeiro 
“Nasceu!”, já se rebela contra a força gravitacional que o impul-
siona para baixo. “Para o chão eu não vou”, retruca a evolução. E 
todos os nervos, os músculos, os ossos, a textura e a compostu-
ra do corpo gritam sob o equilíbrio tenso de que somos reféns. 
Somos contra o silêncio letal que nos quer embalar a vácuo.

Porque é traçado um furor grotesco das vozes em minha 
cabeça. Eu sou por meio da linguagem. E a linguagem é 
balbúrdia justificável, não sigilo. Há ainda o silêncio de-
pois que se fez conhecer a palavra? O silêncio absoluto, o 
calar das sensações que existem tangíveis por meio dos 
vocábulos que nos foram apresentados. A morte, talvez. A 
presença austera do nada. No princípio, era o Verbo silen-
ciar. Agora, é a exaustão do ruído.

Se estivéssemos num tempo de legítimo olhar e silêncio – 
emudecidos de palavra e carregados de suor lingüístico –, 
o suposto saber metafórico que fl oresce da busca de novos 
signos calar-se-ia. Não da forma inquieta em que é sufoca-
do hoje, mas de modo sereno, no morno aconchego do puro 
lirismo que nos espreita – receoso de não encontrar 
campo em que renascer.

Por que somos tão reféns do atávico não calar? Por 
que é necessário o abecedário completo para sentir, 
quando amar torna-se amaro por o simples posicio-
namento ultrajante e patético da vogal arrematado-
ra? Quando se faz impreterível o som, se com os mes-
mos acordes sinfônicos canto o ódio e a redenção? 
De que forma, com os mesmos pincéis e as mesmas 
cores, fazer do quadro a obra-prima, quando a aqua-
rela mostra-se efi caz em tantos outros temas?

É quando a arte transforma o previsível em recons-
truções de infi nito saber melódico que pensar não é 
mais unicamente o ouvir das mesmas vozes já co-
nhecidas, mas a surpresa. O estatelar diante do óbvio 
transfi gurado. A efi caz – nos perspicazes – síncope 
do transtorno artístico.

A síncope é o silêncio.

(por
Silvio Demétrio*
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Horóscopo

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: Homem de Ferro (legendado)Sala 1: Homem de Ferro (legendado) - aventura - sexta, segun-
da, terça e quinta 14h30, 16h45, 19h10 e 21h30;  sábado, 
domingo e quarta 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Sala 2: Speed Racer (dublado)Sala 2: Speed Racer (dublado) - Estréia - ação – sexta, segun-
da, terça e quinta 14h, 16h30, 19h, 21h20; sábado, domingo 
e quarta 14h20, 16h40, 19h e 21h20.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Speed RacerSala 1: Speed Racer - ação - sexta, sábado, domingo, quarta e 
quinta 13h20, 16h00, 18h40 e 21h20; segunda e terça 16h, 
18h40 e 21h20.

Sala 2: Homem de Ferro (legendado)Sala 2: Homem de Ferro (legendado) - ação - sexta, sábado, 
domingo, quarta e quinta 14h, 16h30, 19h e 21h30; segunda 
e terça 16h30, 19h e 21h30. 

Sala 3: Jumper (legendado)Sala 3: Jumper (legendado) - ação - sexta, segunda, terça e 
quinta 19h30 e 21h20; sábado, domingo e quarta17h40, 
19h30 e 21h20. 

Horton e o Mundo dos Quem (dublado)Horton e o Mundo dos Quem (dublado) - animação - sábado, 
domingo e quarta 14h e 15h50.

Sala 4: Juno (legendado)Sala 4: Juno (legendado) - comédia - sexta, segunda, terça e 
quinta 21h30; sábado, domingo e quarta 19h40, 21h30.

O Som do Coração (legendado)O Som do Coração (legendado) - drama - sexta, segunda, terça 
e quinta 19h20; sábado, domingo e quarta 15h20, 17h30.

CURITIBA
Park Shopping BarigüiPark Shopping Barigüi

Barigüi 1: Speed Racer (dublado)Barigüi 1: Speed Racer (dublado) - ação - sexta e sába-
do 12h20, 15h10, 18h00, 21h00 e 00h; domingo a quinta 
12h20, 15h10, 18h00 e 21h00.

Barigüi 2: Speed Racer (dublado) Barigüi 2: Speed Racer (dublado) - ação - sexta e sábado 
12h00, 14h50, 17h40, 20h30 e 23h20; domingo a quinta 
12h00, 14h50, 17h40 20h30 e 23h20. 

Barigüi 3: Três Vezes Amor (legendado)Barigüi 3: Três Vezes Amor (legendado) - comédia romântica 
- sexta e sábado 13h35, 16h15, 18h45, 21h10 e 23h45; do-
mingo a quinta 13h35, 16h15, 18h45 e 21h10.  

Barigüi 4: Os Reis da Rua (legendado)Barigüi 4: Os Reis da Rua (legendado) - policial - sexta e sába-
do 12h30, 17h15, 21h35 e 23h55; domingo a quinta 12h30, 
17h15 e 21h35.

Super-Herói: O Filme (legendado)Super-Herói: O Filme (legendado) - comédia - 15h e 17h35.

Barigüi 5: Homem de FerroBarigüi 5: Homem de Ferro - ação - sexta e sábado 13h, 
15h50, 18h40, 21h30 e 00h20, domingo a quinta 13h, 
15h50, 18h40 e 21h30.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Período de recolhimento e contato com certos confli -
tos. Será bom não forçar as situações nem tentar con-
tinuar certas atividades. Procure considerar as limita-
ções do momento.

Não deixe que invejosos estraguem sua paz no lar e no 
trabalho. Analise as pessoas, e só dê crédito àquelas 
que são realmente humanas e honestas. Tranqüilidade 
no amor e saúde estável.

Você estará mais audacioso em relação ao seu relaciona-
mento amoroso, principalmente no sexo. Neste período, 
seu desejo de realizar seus fetiches e fantasias sexuais es-
tarão mais afl orados.

Neste período boa influência para tratar de negócios 
e assuntos pendentes, para melhorar sua capacidade 
profissional e para iniciar tratamento de saúde. A vida 
amorosa necessita de paz.

Muita habilidade literária, mente clara e muita tendência 
aos assuntos elevados estão previstos para você hoje, 
devido a benéfi ca infl uência de Júpiter. Sucesso profi s-
sional e fi nanceiro.

Reveja suas disponibilidades fi nanceiras e faça algum 
bom investimento. Êxito no campo profi ssional, social e 
nos negócios comerciais que realizar. Este é um período 
bom para jogos.

Alguma surpresa agradável no setor amoroso irá me-
lhorar este seu dia. Enfrente os problemas difíceis com 
tranqüilidade e confiança em si. Dia em que tudo cor-
rerá de acordo com seus planos.

Mercúrio e Vênus dificultarão o convívio familiar de -
vido a divergências práticas. Possibilidade de acu-
mular mais dinheiro do que em outras épocas. Forta-
lecimento profissional.

Dia em que, pela infl uência e colaboração dos amigos, vizi-
nhos e dos superiores, poderá realizar seus desejos. A cor 
que dará sorte é o azul. As coisas só irão se encaixar se 
você se organizar dentro de suas possibilidades.

Possibilidade de iniciar cursos e de manter contato com 
novos meios culturais. Abertura dos horizontes mentais 
por meio de experiências práticas. Fase para começar 
uma refl exão sobre acontecimentos recentes.

Dias dos mais afortunados para você, mas desde que evite 
a indecisão. Deverá, também, impor sua personalidade ao 
tratar com terceiros para que seu crédito e reputação au-
mentem. Bom para o amor.

Momento positivo para a realização de negócios além de 
suas condições monetárias, mas muito propício ao seu 
progresso profi ssional e social. A pessoa amada estará 
disposta a ajudá-lo.

Barigüi 6: Speed RacerBarigüi 6: Speed Racer - ação - 13h20, 16h10, 19h e 22h.

Barigüi 7: Homem de FerroBarigüi 7: Homem de Ferro - ação - sexta e sábado 13h40, 16h30, 19h25 
e 22h15; domingo a quinta 13h40, 16h30 e 19h25.

Barigüi 8: Speed RacerBarigüi 8: Speed Racer - ação - 13h50, 16h40, 19h30 e 22h30

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Speed Racer (dublado)Estação 1: Speed Racer (dublado) - ação - 13h, 15h50, 18h40 e 21h30. 

Estação 2: Speed Racer (legendado)Estação 2: Speed Racer (legendado) - ação - 14h, 16h50, 19h40 e 
21h25. 

Estação 3: Super Herói: O Filme (dublado)Estação 3: Super Herói: O Filme (dublado) - comédia - 13h10, 15h15, 
17h10, 19h30, 21h25 e 23h40.

Estação 4: Homem de Ferro (legendado) Estação 4: Homem de Ferro (legendado) - aventura - 14h20, 17h, 19h50 
e 22h35.

Estação 5: Homem de Ferro (dublado)Estação 5: Homem de Ferro (dublado) - aventura - 12h, 14h40, 17h30, 
20h20 e 23h.

Estação 6: Homem de Ferro (legendado)Estação 6: Homem de Ferro (legendado) - aventura - 13h20, 16h, 18h40, 
21h20 e 00h.

Estação 7: Três Vezes Amor (legendado)Estação 7: Três Vezes Amor (legendado) - comédia romântica - 12h05, 
14h30, 19h20 e 21h45.

Horton e o Mundo dos Quem (dublado)Horton e o Mundo dos Quem (dublado) - animação - 17h20. 

Estação 8: Meu Nome não é JonnyEstação 8: Meu Nome não é Jonny - aventura - 13h40, 16h20, 19h e 
21h40.

Estação 9: Quebrando a Banca (legendado)Estação 9: Quebrando a Banca (legendado) - triller - 20h50 e 23h50.

Speed Racer (dublado) Speed Racer (dublado) - ação - 12h10, 14h55 e 17h40.

Estação 10: Speed Racer (dublado)Estação 10: Speed Racer (dublado) - ação - 12h10, 14h55, 17h40, 20h30 
e 23h20.

LONDRINA 

Cine Catuaí 1: Um Plano BrilhanteCine Catuaí 1: Um Plano Brilhante - Estréia - drama - sexta, segunda, terça 
e quinta 21h sábado, domingo e quarta 19h45 e 22h.

Super Herói (dublado)Super Herói (dublado) - comédia - sexta, segunda, terça e quinta17h30 e 
19h15; sábado, domingo e quarta 14h45 e 17h45.

Cine Catuaí 2: Quebrando a Banca (legendado)Cine Catuaí 2: Quebrando a Banca (legendado) - ação - sexta, segunda, 
terça e quinta 17h15 e 20h; sábado, domingo e quarta 15h, 17h15, 19h30 
e 21h45.

Cine Catuaí 3: Treinando o Papai (dublado)Cine Catuaí 3: Treinando o Papai (dublado) - comédia - sexta, segunda, 
terça e quinta 16h30 e 19h; sábado, domingo e quarta 14h15, 16h45 e 
19h15.

Uma Chamada PerdidaUma Chamada Perdida - Estréia - terror - sexta, segunda, terça e quinta 
21h; sábado, domingo e quarta 22h.

Cine Catuaí 4: Speed Racer (dublado)Cine Catuaí 4: Speed Racer (dublado) - Estréia - aventura - sexta, segunda, 
terça e quinta 15h45, 18h15 e 20h45; sábado, domingo e quarta 14h15, 
16h30, 19h15 e 21h45.

Cine Catuaí 5: Homem de Ferro (dublado)Cine Catuaí 5: Homem de Ferro (dublado) - aventura - sexta, segunda, ter-
ça e quinta 15h30, 18h e 20h30; sábado, domingo e quarta 14h, 16h30, 
19h e 21h30.

Cine Catuaí 6: Speed Racer (legendado)Cine Catuaí 6: Speed Racer (legendado) - Estréia - aventura - sexta, se-
gunda, terça e quinta 16h15, 19h e 21h30; sábado, domingo e quarta 
14h30, 17h, 19h30 e 22h.

Cine Catuaí 7: Homem de Ferro (legendado)Cine Catuaí 7: Homem de Ferro (legendado) - aventura - sexta, segun-
da, terça e quinta 16h, 19h e 21h15; sábado, domingo e quarta 14h45, 
17h15, 19h45 e 22h.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Super-Herói: O Filme (legendado)Sala 1: Super-Herói: O Filme (legendado) - comédia - sexta 22h30; sábado 
e domingo 18h, 20h15 e 22h30; segunda a quinta 20h15 e 22h30.

Sala 2: Um Plano Brilhante (legendado)Sala 2: Um Plano Brilhante (legendado) - drama - segunda a sexta 20h; 
sábado e domingo 17h30 e 20h.

Awake - A Vida Por Um Fio (legendado)Awake - A Vida Por Um Fio (legendado) - suspense - diariamente 22h15.

Sala 3: Homem de Ferro (dublado)Sala 3: Homem de Ferro (dublado) - ação - diariamente 17h15, 19h50 e 
22h20 

Sala 4: Speed Racer (legendado)Sala 4: Speed Racer (legendado)- ação - diariamente 16h45, 19h20 e 
22h.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: As Crônicas de Spiderwick (dublado)Sala 1: As Crônicas de Spiderwick (dublado) - aventura - segunda a sexta 
17h15 e 19h30; sábado e domingo 14h40, 17h15 e 19h30.

Maldita Sorte (legendado)Maldita Sorte (legendado) - comédia romântica - diariamente 21h30.

Sala 2: Imagens do Além(legendado)Sala 2: Imagens do Além(legendado) - terror - diariamente 17h, 19h e 
21h20.

Horton e o Mundo dos Quem (dublado)Horton e o Mundo dos Quem (dublado) - animação - sábado e domingo 
15h

Sala 3: Homem de Ferro (legendado)Sala 3: Homem de Ferro (legendado) - ação - segunda a sexta 16h45, 
19h10 e 21h40; sábado e domingo 14h20, 16h45, 19h10 e 21h40.

Sala 4: Speed Racer (dublado)Sala 4: Speed Racer (dublado) - aventura - segunda a sexta 16h45, 19h20 
e 21h50; sábado e domingo 14h10, 16h45, 19h20 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Jumper (legendado)Sala 1: Jumper (legendado) - aventura - diariamente 19h45 e 21h30; sá-
bado, domingo e quarta também às 16h30.

Sala 2: As Crônicas de Spiderwick (dublado) Sala 2: As Crônicas de Spiderwick (dublado) - aventura - diariamente 
19h30; sábado, domingo e quarta 16h.

JunoJuno - comédia - diariamente 21h10

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03
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Duas CarasDuas Caras

LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Água na BocaÁgua na Boca

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

Segunda - Iara canta e Dino fi ca encantado. Cris lança outra onda de energia sobre 
Dino. Júlia pega suas armas e se esconde no instante em que Velociraptor entra no 
laboratório. Ágata, Teófi lo e Aquiles fi cam apavorados com Draco e Telê. 

Terça - Pachola avança contra Maria. Júlia atira em Velociraptor e se joga para pegar 
o soro da juventude. Ágata e Aquiles avisam que não irão fazer guerra contra os 
humanos e Telê tenta pegá-la.

Quarta - Golias vai para cima de Juanita e Fernando observa tudo escondido. Marce-
lo se rebela contra Júlia e a manda confessar o que ela fez com ele. Tati dá de cara 
com Ângela congelada e fi ca horrorizada.

Quinta - Hélio avança contra Vlado e os dois lutam. Iara fi ca assustada com o ato 
violento de Cris, mas ele ainda falta matar Vlado. Fernando e Ariadne vêem um 
corpo caído no chão e descobrem ser Eric.

Sexta - Demétrio vê os dentes de Ísis. Ela conta ter sido mordida por Taveira. Pachola 
começa a se transformar em lobisomem. Ísis aparece prestes a morder Demétrio. Gór, 
Meduso e Metamorfo são surpreendidos pela chegada de Draco e Telê à Progênese.

Sábado - Ísis diz estar com medo de virar uma vampira do mal. Ela fi ca invisível, 
enquanto Vavá e Pachola protegem seus pescoços. Demétrio grita o nome de Ísis 
e Pachola avisa que irá pegá-la. Ísis corre apavorada e diz que volta para atacá-los. 
Ela foge e Demétrio fi ca arrasado.

Segunda - Sofi a comanda um número e como um anjo da Glam, surge voando 
pelo palco e dança a pole dance. Sofi a entra para acompanhar o número com 
Eric, mas ele passa o microfone para Rafael o verdadeiro amor de Sofi a. Os dois 
dançam um tango apaixonado. 

Segunda - A pizzaria vive mais um dia agitado. Paolo entra apressado e cobra pelas 
pizzas, mas ninguém se mexe na cozinha até que Maria faça sua alquimia com o 
molho. No bistrô Paris, Françoise inspeciona a cozinha e recebe os cumprimentos 
de clientes satisfeitos. 

Terça - Françoise quer barrar Maria, mas Jean-Paul afi rma que ela tem que entrar por-
que é homenageada do Prêmio Sabor 2008. Françoise se vê obrigada a entregar a Ma-
ria o prêmio. Propositalmente, Françoise deixa cair o prato em homenagem a Maria. 

Quarta - Alex fl agra Luca e Dani esmagando uvas na Festa da Colheita. Continua a 
corrida dos garçons. Alfredo está em último lugar e mal consegue continuar. Duni 
derrama azeite na via e faz com que um dos garçons do Paris escorregue. Remi e 
Phillipe descobrem a trapaça da bandeja.

Quinta - Maria prepara seu molho mesmo com o Mamma Mia fechado. Paolo passa 
mal e Jean-Paul pede para Dani chamar uma ambulância. Rocco conta para Gina e 
Luca que Paolo passou mal e foi para o hospital.

Sexta - Luca e Dani se beijam apaixonadamente. Henri conta para Françoise que 
viu Dani ir para o Mamma Mia. Raí quer contar para a mãe sobre Mari, mas a irmã 
chega e o interrompe.

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Natércio tenta se aproximar de Laura. Ele pede a Frau Herta que preste 
atenção em Laura. Laura sofre um acidente. Daniel diz a Eduardo que Laura é a mu-
lher de sua vida. Eduardo o ajuda a pular o muro e entrar escondido no sótão.

Terça - Natércio diz a Laura que ela não conseguirá escapar dele. Frau Herta fla-
gra Laura sem o curativo e desconfia que alguém tenha entrado no sótão. Laura 
revela a Natércio que irá se separar e ele ameaça afastá-la para sempre de Bruna, 
Otávia e Virgínia.

Quarta - Laura diz a Natércio que o considera uma pessoa desprezível. Virgínia conta 
para Otávia e Bruna, que a mãe irá se separar de Natércio. Virgínia descobre que 
Natércio foi viajar de avião com Laura. Virgínia tenta impedir que o avião decole, mas 
não consegue.

Quinta - Pedro diz a Virgínia que Natércio levou Laura para Campos do Jordão. Laura 
vai cavalgar. Laura cai do cavalo e se surpreende ao ver Daniel. Eles combinam de 
fugir. O ônibus em que Daniel e Laura viajam é parado pela polícia. Daniel recebe 
ordem de prisão por seqüestro.

Sexta - Daniel percebe que o policial não tem um mandado de prisão e se recusa a sair 
do ônibus. Laura explica que está indo para São Paulo por vontade própria. Natércio 
vai à casa de Daniel acompanhado por dois ofi ciais de justiça. 

Sábado - Daniel ameaça contar tudo o que aconteceu no passado à polícia. Natércio 
acusa Daniel de ser injusto e decide ir embora. Natércio joga o vestido de noiva de 
Laura na lareira. Otávia promete descobrir o que aconteceu com Laura.

Segunda - José Henrique diz a Sheila que vai receber dinheiro de Norma. José Henrique 
acha os documentos, mas, ao ser surpreendido, esconde-os. Joana fi ca impressionada 
ao ver na TV que um cordão de Sonia foi encontrado com um índio na Amazônia. 

Terça - Guilherme assiste à notícia e fi ca perturbado. Os fi scais exigem ver o licen-
ciamento sanitário da Amor da Pele. Joana não encontra e a clínica é fechada.Gui-
lherme avisa Joana que o índio que estava com o colar de Sônia indicou o local de 
um corpo, mas que era de um homem.

Quarta - Joana resolve avisar aos familiares das vítimas sobre o corpo encontra-
do. Guilherme diz que o corpo encontrado na Amazônia era de um caçador e que 
as autoridades querem fazer um exame de DNA no material encontrado debaixo 
das unhas dele.

Quinta - Robson manda Rakelli parar de persegui-lo, mas ela diz que veio fazer 
limpeza de pele em Adamastor. Rakelli vê o anel que Robson lhe deu e o coloca no 
dedo. Robson se comove, e ela diz que só estava vendo se engordou. Joana recebe 
a confi rmação que o DNA é de Sônia. 

Sexta - Joana acha que a mãe pode estar viva. José Henrique coloca medicamentos 
proibidos no almoxarifado da Amor da Pele. A polícia diz que recebeu uma denún-
cia anônima e pede para verifi car o estoque da clínica. Os policiais encontram os 
medicamentos e Joana é presa.

Sábado - Joana vai para a delegacia. Renato leva seu advogado para libertar Joana. 
Klaus conta a Joana que acharam pedaços da roupa de Sônia. Joana tira satisfa-
ções com Norma e as duas brigam na porta da clínica.

Segunda - Sílvia entrega a Renato um envelope. Claudius e Solange vão à casa de 
Maria Paula entregar a minuta do acordo pré-nupcial. Ferraço diz que o que Maria 
Paula pede é absurdo. Ela exige que ele se case com o nome verdadeiro. 

Terça - Renato lê o “Dossiê Passaredo”. Ferraço reage a se casar em comunhão de bens 
e com separação de corpos. Renato foge da escola. Sílvia segue Renato. Barreto avisa 
Ferraço que encontrou uma brecha no acordo. Renato acusa o pai e mostra o dossiê. 

Quarta - Ferraço jura para o fi lho que mudou desde o acidente em Teresópolis. Re-
nato afi rma que tem vergonha de ser fi lho de Ferraço e que, se Maria Paula se casar 
com Ferraço, ele foge. Ferraço encontra a sua certidão de nascimento com seu 
verdadeiro nome: Juvenaldo Ferreira. 

Quinta - Ferraço vê o nome dos pais na certidão: Gilvan Ferreira e Alice de Sousa. 
Sílvia bate na casa de Maria Paula. Renato acorda com a discussão das duas e 
chama a polícia. Sílvia é presa. Ferraço vai à casa de Maria Paula. Renato fala para 
a mãe expulsá-lo de lá. 

Sexta - Ferraço conta para Renato que foi vendido pelo pai e pede que o fi lho o 
acompanhe em uma viagem à sua cidade - natal. Ferraço aceita as exigências de 
Maria Paula. Juvenal propõe renunciar e apoiar Evilásio. Débora passa mal. Maria 
Paula deixa o fi lho ir viajar. 

Sábado - Débora é levada para o hospital. Narciso diz a Juvenal que está  feliz por 
ele ter se entendido com Evilásio. Branca pede para Ferraço que ele faça uma doa-
ção para a universidade. Apesar de lembrar que Branca rasgou seu cheque, Ferraço 
aceita fazer a doação. 

SEGUNDA - Lola está a ponto de ser presa quando consegue convencer Rita de que não 
quer lhe fazer mal. Rita aceita as explicações de Lola. Grace sugere que Lola se passe 
por louca e diga a Rita que esteve internada em um hospital  psiquiátrico e perdeu a 
memória, e precisa de ajuda. 

TERÇA - Lola foge do restaurante assustada com as ameaças de Emílio. Lola chega em 
casa embriagada. Sabrina consegue seduzir Fernando. A notícia da compra da rádio se 
espalha e Natália pede ao pai que a nomeie diretora.

QUARTA - Diante da informação de que Lola é na verdade é Daniela Calori, Gastão decide 
contratar os serviços de um detetive e pede a ele que investigue tudo à respeito de Danie-
la. A mãe de Daniela acaba contando que há muito tempo não sabe nada da fi lha.

QUINTA - Andrei é levado para o hospital e no caminho sofre um ataque de pânico. 
Grace descobre que Daniela desapareceu no mesmo dia e do mesmo modo que Lalo. 
Ela e Lola concluem que Daniela está no corpo de Lalo. Lola descobre que Fernando 
suspendeu a edição da revista. 

SEXTA - Fernando desabafa com Lola, diz que a ama, mas confessa que por querer o bem 
de Melissa cometeu um grande erro com Sabrina. Lola tenta alertá-lo  sobre a conduta de 
Sabrina. Fernando sai em defende a ex- mulher. Grace fi ca frente a frente com Sérgio.

SÁBADO - Sabrina consegue imobilizar Grace. Depois, de faca em punho, se dirige ao 
banheiro à procura de Lola. Fernando decide ir até a casa de Lola. Solange recebe a 
notícia da morte de seus pais e agora é herdeira de uma fortuna.
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Se John Cassevetes é uma espécie de pai para o cine-
ma independente americano, Jim Jarmusch é no míni-
mo seu maior sucessor. Ao passo que o cinema dos EUA 
vive de utopias (para não dizer mentiras) que ajudam 
no deslocamento da atenção do péssimo governo e das 
burradas sem fi m dos republicanos, mesmo com alguns 
diretores do mainstream começando a se revoltar com 
a situação, porém ainda sem o aval da maioria do pú-
blico, como foi o caso do recente Redacted de Brian De 
Palma, o cinema independente vive de questionar não 
só o país como o modo de vida e de pensar.

Tanto Cassevetes como Jarmusch decidiram explorar 
um lado mais complexo da narrativa, chegando mais 
perto do que Pasolini chamara de Cinema de Poesia. 
Jarmusch por sua vez, pela proximidade com os gue-
tos, faz uma espécie de poesia do povo, algo que fica 
entre o erudito e a linguagem das ruas.

Um dos temas preferidos de Jarmusch é o choque 
de culturas em sua miscigenação, como é o caso de 
Ghost Dog, em que mistura a filosofia samurai com a 
linguagem do hip hop, e como é o caso deste filme a 
ser exibido no sábado: Dead Man.

Dead Man é para ser uma espécie de faroeste subver-
sivo, e há de se lembrar que o faroeste é o único gênero 
tipicamente norte-americano, faz parte da história e do 
folclore sendo até exportado para os mares daqui.

Nos primeiros faroestes, carregados de maniqueís-
mo, os índios assumiram as formas dos vilões, figu-
ras quase diabólicas que não hesitavam em escalpe-
lar os ‘pobres e inocentes civilizados’. Essa injustiça 
histórica pesou sobre a consciência dos cineastas 
por anos a fio, tanto que o faroeste deixou de ser um 
gênero popular por décadas, e quem mudou essa his-
tória, por incrível que pareça, foi Kevin Costner com o 
seu Dança com Lobos. 

Dead Man fala da história de William Blake (Johnny 
Deep) um contador que recebe uma proposta de tra-
balho bem longe de sua casa. Ao chegar não só per-
cebe que a proposta não é mais válida como depois 
de uma seqüência de acontecimentos acaba tendo 
sua cabeça posta a prêmio e é perseguido por san-
guinários assassinos.

Em tempo: apenas um personagem faz a ligação entre 
o poeta e pintor William Blake com o personagem de 
Johnny Deep, e é justamente um índio, o que convenha-
mos, está bem distante do “mim gostar de poesia” do 
faroeste estadunidense clássico.

Dead Man de Jim Jarmusch será exibido neste sába-
do, dia 17/05, às 19h30, no Sesc Cineclube Silenzio em 
Cascavel. A entrada é gratuita.
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De acordo com Pierce, signo é tudo aquilo 
De acordo com Pierce, signo é tudo aquilo 

que representa alguma coisa para alguém em 
que representa alguma coisa para alguém em 

determinada circunstância. É a representação 
determinada circunstância. É a representação 

da ausência. Se a linguagem não-verbal, que 
da ausência. Se a linguagem não-verbal, que 

ganha sentido por analogias e similaridades, 
ganha sentido por analogias e similaridades, 

é a representação da linguagem verbal, carac-
é a representação da linguagem verbal, carac-

terizada pela contigüidade, torna-se o gestual, 
terizada pela contigüidade, torna-se o gestual, 

por exemplo, a representação da representa-
por exemplo, a representação da representa-

ção, a ausência da ausência. O silêncio, então, 
ção, a ausência da ausência. O silêncio, então, 

se encontra na potência do sentido.
se encontra na potência do sentido.

Há de se buscar esse silêncio além da repre-
Há de se buscar esse silêncio além da repre-

sentação da ausência.sentação da ausência.

Arte, para Pierce, é transformar símbolo em 
Arte, para Pierce, é transformar símbolo em 

ícone. O artista, na terceiridade, toma para si 
ícone. O artista, na terceiridade, toma para si 

a liberdade da decisão com o objetivo de de-
a liberdade da decisão com o objetivo de de-

sautomatizar a percepção, quer ele retornar 
sautomatizar a percepção, quer ele retornar 

a primeiridade. Nessa busca é provocado um 
a primeiridade. Nessa busca é provocado um 

desvio, que a princípio é um estranhamento. 
desvio, que a princípio é um estranhamento. 

Na singularidade do desvio está o cinema au-
Na singularidade do desvio está o cinema au-

toral. Conseqüentemente, o relevo semiótico 
toral. Conseqüentemente, o relevo semiótico 

do fi lme de arte é maior.do fi lme de arte é maior.

Bons fi lmes calam. Sempre. A intensidade 
Bons fi lmes calam. Sempre. A intensidade 

do silêncio relaciona-se diretamente ao nível 
do silêncio relaciona-se diretamente ao nível 

de abstração no processo de busca de signi-
de abstração no processo de busca de signi-

fi cação de uma obra de arte, para reverberar 
fi cação de uma obra de arte, para reverberar 

algo de Umberto Eco. É nesse silêncio que a 
algo de Umberto Eco. É nesse silêncio que a 

sociabilidade humana deixa de ser uma des-
sociabilidade humana deixa de ser uma des-

graça completa. É onde está o intelectual-
graça completa. É onde está o intelectual-

mente estimulante. Os gritos melodiosos de 
mente estimulante. Os gritos melodiosos de 

ouvir, ora, são proporcionalmente raros.
ouvir, ora, são proporcionalmente raros.

Dizia Roland Barthes sobre o texto que no pra-
Dizia Roland Barthes sobre o texto que no pra-

zer da compreensão chega-se a uma sensação 
zer da compreensão chega-se a uma sensação 

orgástica. Assim também é o cinema de arte 
orgástica. Assim também é o cinema de arte 

como sistema de representação. Para isso é 
como sistema de representação. Para isso é 

preciso um processo associatívo e não lógico. 
preciso um processo associatívo e não lógico. 

Requer processos mentais interpretantes, infe-
Requer processos mentais interpretantes, infe-

lizmente distantes das universidades locais.
lizmente distantes das universidades locais.

Consome as entranhas a exibição de egos pseu-
Consome as entranhas a exibição de egos pseu-

docríveis. É estigmatizante nossa incapacidade 
docríveis. É estigmatizante nossa incapacidade 

de calar nossas palavras inúteis. É um absurdo 
de calar nossas palavras inúteis. É um absurdo 

poetizar diante da personifi cação da inexistên-
poetizar diante da personifi cação da inexistên-

cia cerebral. É um ridículo desperdício moral fa-
cia cerebral. É um ridículo desperdício moral fa-

zer música para uma academia de idéias morta 
zer música para uma academia de idéias morta 

pelo cego de espírito. Diga-se, um assassinato 
pelo cego de espírito. Diga-se, um assassinato 

covarde e infame. covarde e infame. 

Não é à toa que a angústia e a decepção 
Não é à toa que a angústia e a decepção 

rondam perto. rondam perto. 

Um abrigo de incoerentes a desmoronar sobre 
Um abrigo de incoerentes a desmoronar sobre 

si próprio. De alicerces rasgados e carcomidos 
si próprio. De alicerces rasgados e carcomidos 

pelo interesse de poucos, escorado e alimenta-
pelo interesse de poucos, escorado e alimenta-

do pela demência de muitos. Filhos do tédio, do 
do pela demência de muitos. Filhos do tédio, do 

marasmo, do inútil e da própria morte. Vivos so-
marasmo, do inútil e da própria morte. Vivos so-

mente na alienação. mente na alienação. 

Para 
ler sem 
olhar

A Balada
do
Homem 
Morto

Dead Man
Reflexos sobre a 
questão indígena

Pela contemplação, resistem. Um índio resiste quando é capaz 
de contemplar. Contemplar a si mesmo como um ser em harmo-
nia; quando contempla o outro como parte de uma natureza que 
ele deve respeitar e amar como extensão do próprio corpo.
Daniel Monteiro
(Índio Mundurukú e antropólogo)

Pedis-me para arar o chão. Devo tomar uma faca e abrir o seio de minha mãe? Quando eu morrer 
ela não me tomará para descansar em seu colo. Pedis-me que cave em busca de pedras. Devo 
cavar sob sua pele em busca de seus ossos? Quando morrer não poderei entrar em seu corpo a 
fim de renascer. Pedis-me para cortar grama e fazer feno e vendê-lo e ser rico como os homens 
brancos. Mas como ousarei privar minha mãe de seus cabelos?
Smohalla
(Chefe indígena da etnia norte-americana Wanapun)

Ao acompanhar as últimas notícias da comoção so-
cial sobre a questão indígena, um incômodo ético e 
sociológico figurou-se numa imposição de tornar pú-
blica a discussão sobre tais fatos. Ora, o filme Dead 
Man de Jim Jarmuchi trata justamente do embate cul-
tural entre um índio norte-americano e um ‘branco’, 
relacionando conhecimentos divergentes em torno 
das concepções de mundo de ambos e da aproxima-
ção simbólica sobre a figura de William Blake.

Este relacionamento histórico no cinema talvez seja 
tão presente – como já falado em algumas outras 
oportunidades – justamente pela dificuldade que o 
branco tem ao aproximar sua cultura civilizada do 
aporte ‘natural’ e ‘primitivo’ dos indígenas. Assim, 
é possível perceber tanto relações de aproximação 
pacífica tal qual Dead Man e outros contemporâne-
os, em que o aprendizado de ricas tradições é o foco 
da presença destes personagens em comparação ao 
branco, quanto os ainda autárquicos faroestes – tam-
bém americanos – em que os indígenas são meros 
objetos, inimigos que devem ser dizimados em nome 
de sua selvageria e animalidade.

Enquanto isso, no Brasil, a questão indígena é da 
responsabilidade de antropólogos, que devem rea-
lizar levantamentos culturais e geográficos para os 
bancos de dados nacionais e para os possíveis do-
cumentários (no que diz respeito ao cinema) para 
que sejam assistidos pelos próprios antropólogos e 
algumas outras minorias de número irrelevante. So-
bre as ficções, no máximo um Tainá, de tratamento 
ora saudosista ora político – no que tange à preser-
vação amazônica – acaba exibido na Sessão da Tarde. 
De todo modo, ao pensar em ficções, levantamentos e 
outras falas – e nisso incluo a minha – há sempre uma 
preocupação em dar voz aos ‘incapazes’, de forma que 
o imperativo em todos os casos é o mesmo: “Brancos! 
Façam algo pelos primitivos!”.

Logicamente, é preciso levar em conta algumas das polí-
ticas públicas e outras iniciativas realmente preocupadas 
com o tratamento humanizado às ‘minorias’, entretanto, 
de modo geral – e isso não é uma generalização arbitrá-
ria – tem-se nos discursos ‘civilizados’, a necessidade de 
contar a degradação total (inverídica) da cultura indígena 
e a incapacidade desta ao estabelecer-se enquanto parte 
do todo social. Desta forma, falas recentes do massme-
dia centram-se, sobretudo, no mando branco de ações 
politizadas – logo civilizadas e necessariamente impos-
síveis de ser pensadas (no sentido lato da palavra) pelos 
povos indígenas – de modo que ações tais quais as dos 
índios Macuxi em Roraima, que segundo grandes grupos 
jornalísticos brasileiros atendem desejos da especulação 
de terra / imobiliária, possuem como plano de fundo a 
racionalidade branca e o interesse econômico. Ou seja, 
trata-se, nessa lógica, apenas da famosa ‘massa de ma-
nobra’ para interesses daqueles que têm condições de 
pensar ações desse tipo.

Admito ainda, ao re-
flexionar tais questões, uma possível 
ingenuidade e também uma esteriotipação 
cordialista da minha parte, tal qual a realizada 
pelo civilizado que pensa que as minorias não pen-
sam. Contudo, creio que seja importante deixar claro 
que estas duas relações – a romântica e a cientificista – pos-
suem em sua raiz o radicalismo do desconhecimento dos modos di-
ferentes de pensar o mundo. 

Resumindo, ou pensamos o Brasil como uma totalidade de pensantes e con-
viventes – e, sim, temos indígenas em Cascavel – ou preparemo-nos para faro -
estes tupiniquins.
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Aristóteles:  destruição da vida política

a defesa de interesses é a

M
ichel Foucault

 
 

 
 

 
 

 
 

Pós-modernista

Um 
pós -
moder-
nista, o 
fi lósofo fran-
cês Michel 
Foucault (1926-
1984), é um dos 
mais influentes 
filósofos dos tempos 
modernos. Foucault foi, 
entre muitas coisas, um 
fi lósofo relativista. Muito do 
seu trabalho revela como as 
‘veredas’ têm mudado no decorrer 
dos séculos, de época para época, de 
cultura para cultura. O preto é branco e 
o errado é certo, dependendo do sistema 
de crença do momento. Ele declarou, por 
meio do estudo e da pesquisa, que muito 
pouco foi feito no sentido de se descobrir a 
verdade global no decorrer do milênio. 

Foucault não era um admirador de Sigmund 
Freud e Karl Marx; suas grandes influências 
vieram de Martin Heidegger e Nietzsche. O pri-
meiro trabalho influente de Foucault foi o livro 
chamado Loucura e Civilização, no qual ele registra 
a transformação dos pontos de vista da sociedade 
ocidental em direção à doença mental pelos séculos. 
A loucura era associada a conotações místicas. Pensava-
se que os indivíduos eram abençoados pelos deuses ou que 
estavam pelo menos em contato direto com o Divino. 

O filósofo argumentava que com a suposta era do Iluminismo 
que ele julgava ser valorizada em demasia veio o advento dos 
chamados asilos de lunáticos ou hospícios. Ele acreditava que 
o propósito dessas ‘casas de loucos’ não era “cuidar a doença 
mental”, mas manter os indivíduos trancados para estudo e ob-
servação. Foucault também sustentava a opinião de que o espíri-
to criativo e o limbo lunático não estavam tão distanciados e que 
muitos dos ‘lunáticos’ eram em verdade, visionários e dissidentes 
sociais, fossem rebeldes dinâmicos ou simplesmente almas que 
marchavam ao som de um tambor diferente.

O segundo maior trabalho de Foucault é o A Ordem das Coisas. Ele é nada 
menos do que sugere seu título, “uma arqueologia das ciências humanas”. 
As ciências humanas são definidas por Foucault como história, sociologia e 
psicologia. Novamente, ele defende que o ‘conhecimento’ significa uma coisa 
inteiramente diferente, dependendo da cultura e da época. Ele observa aten-
tamente os símbolos e a linguagem das culturas antigas. 

A última fase da filosofia de Foucault envolveu um estudo gigantesco da 
sexualidade humana. Completou três livros sobre a série proposta: A Histó-
ria da Sexualidade, Uma Introdução; O Uso do Prazer e O Cuidado Próprio. 
Trágica e ironicamen-
te, esse estudo so-
bre a sexualidade 
permanece incom-
pleto pelo fato de a 
vida do filósofo ter 
sido abreviada pela 
Aids (síndrome da de-
ficiência imunológica 
adquirida). 
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Política é do gênero de atividades que diz respeito ao 
interesse coletivo. A coletividade, quando delibera, tem 
sempre em vista aquilo que mais convém ao conjunto da 
vida dos cidadãos. Cidadania é uma qualidade de per-
tença a uma coletividade e não a uma parcela dela. Por 
isso, quando o cidadão é chamado a decidir, deve ter em 
consideração o bem de todos e não de uma parcela. 

Aristóteles, consciente da tendência humana de buscar 
o benefício próprio, refere-se a um sábio dispositivo da 
constituição dos atenienses: quando a assembléia delibe-
ra sobre assuntos que envolvem a possibilidade de uma 
guerra com um Estado vizinho, os habitantes da zona fron-
teiriça são excluídos da votação. O motivo dessa medida 
é que eles poderiam deixar-se levar pelos interesses par-
ticulares em vez de orientar-se pelos gerais.

Isso mostra uma concepção política oposta à mentali-
dade atual. Nossos parlamentares organizam-se em 

‘blocos’ para defender interesses particulares. Assim, 
temos a ‘bancada ruralista’, a ‘bancada evangélica’, 

a ‘bancada da bola’, etc. Qual a conseqüência 
desse tipo de prática política nos dias atuais? 

Nossos representantes perderam de vis-
ta o interesse geral. Eles se reconhecem 

como representantes de determinados 
setores ou grupos da sociedade e não 

da sociedade em seu conjunto. Os 
acordos e negociações, próprios 

da prática política, acabam se 
transformando numa troca de 

favores. Os privilégios con-
cedidos a um grupo 

redundam em 
prejuízo da 

coletivi-
dade. 

Todo problema começa já na campanha para con-
quistar o voto dos eleitores. Os candidatos se apre-
sentam com a promessa de defender os interesses 
de uma região (um bairro, uma comunidade rural, um 
município) ou grupos ( jovens, agricultores, mulheres, 
funcionários públicos). A afirmação desses interes-
ses tem como conseqüência a fragmentação do es-
paço político. Em vez de ser a discussão do interes-
se público (de todos), torna-se a defesa do interesse 
privado (de alguns).  As aberrações legais nascem 
desse tipo de prática: leis que concedem privilégios 
àqueles que possuem cor de pele específica, que 
desempenham certa função sexual, que moram em 
dada área geográfica, que realizam uma atividade 
profissional precisa, que estudam em determinada 
dependência escolar, etc. Ninguém quer abrir mão 
de um ‘direito adquirido’, como se pudessem existir 
direitos privados opostos ao interesse público!

Deveríamos aprender com os gregos: proibir que 
aqueles que estão identificados com determinados 
interesses de grupos pudessem votar em propostas 
que dizem respeito a esses grupos: que a ‘bancada 
ruralista’ não votasse em propostas sobre agricultura 
e pecuária; a ‘bancada da bola’, sobre questões do 
esporte; a ‘bancada feminista’, sobre temas que en-
volvem as mulheres; e assim por diante.

Isso implica numa reeducação para a política. Hoje 
nossos representantes ficam orgulhosos quando con-
seguem provar que atenderam aos ‘interesses de 
suas bases’! Imaginam que cumpriram integralmente 
sua missão quando defenderam os interesses priva-
dos daqueles que, supostamente, os elegeram. Com-
preendem-se como representantes de grupos e não 
da coletividade! São uma espécie de ‘despachantes 
de luxo’. Os eleitores, do mesmo modo, cobram dos 
eleitos o cumprimento de promessas miúdas, aque-
las que lhes concedem favores e privilégios. Sem uma 
reeducação política, nossa vida coletiva continuará 
sendo uma luta selvagem pelo interesse privado. O 
privilégio, meu direito adquirido de hoje, é a destrui-

ção do direito de todos amanhã. Se houver ainda 
política amanhã.

* Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste/ Campus 
de Toledo. E-mail: profuni2000@yahoo.com.br

* Graduado em História e Licen-
ciatura Plena pela Unipar e pós-
graduado em História da Educação 
Brasileira pela Unioeste campus 
Cascavel/PR. 
E-mail: gilsonnobrega@ibest.com.br
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