
Forma
é poder

Paulo Leminski*

1. Em práticas de texto, a ênfase no 
“conteúdo” está ligada a uma certa 
noção de “naturalidade” na expressão.
A forma “natural” é a que revela o “con-
teúdo” de maneira mais imediata.
Preocupações com a “forma” obscurecem 
o conteúdo.

2. Essa “naturalidade”, porém, só é possí-
vel através de um automatismo.
Só quem obedece a um automatismo pode 
ser natural.
Isso que se chama “naturalidade” é uma 
convenção. O natural é um artifício auto-
matizado, uma forma no poder.
A despreocupação com a forma só é possí-
vel no academicismo.

3. Naturalismo, academicismo.
O apogeu do naturalismo (Europa, segunda 
metade do século XIX) coincide com a ex-
plosão do jornalismo.
O discurso jorno/naturalista representa 
o triunfo da razão branca e burguesa: 
o discurso naturalista é a projeção 
do jornalismo na literatura.

4. O discurso jornalís-
tico é discurso auto-
matizado.
Sua automatização de-
correu de razões práti-
cas, do caráter de NE-
GÓCIO que o jornalis-
mo teve desde o início: 
a necessidade 
(contábil) de rapidez de 
redação, num 
veículo/mercadoria de 
edição diária, a necessidade 
de anonimato, sendo o jornal 
(a empresa) uma entidade 
impessoal e abstrata.

5. A “enxutez” do discurso na-
turalista do século XIX é obtida 
através de uma tremenda 
repressão exercida sobre a fanta-
sia mítica: é um discurso castra-
do.
A disciplina do discurso naturalista, 
sua contensão, são calvinistas, puritanas, re-
primidas e repressoras (Reich explica).

6. Projetado na literatura, esse discurso “impes-
soal”, “objetivo” e “natural” é investido de “nor-
malidade”. Na raiz, a palavra “normalidade” in-
digita sua origem de classe. “Normal” vem de 
“norma”. Norma é lei: poder. O discurso 
jorno/naturalista é o discurso do Poder.

7. Esse poder é branco, burguês, greco-latino-
cristão, positivista, do século XIX.
Daí, as literaturas latino-americanas, em seu mo-
mento de afirmação, privilegiarem as variantes 
ditas “fantásticas” do realismo.

8. No discurso jorno/naturalista, o poder afirma, 
sob as espécies da linguagem verbal, a estabilidade 
do mundo, DE UM CERTO MUNDO, suas relações e 
hierarquias. O discurso, esse, em sua aparente 
neutralidade, é ideológico, embora invisível (ou por 
isso mesmo): é ideologia pura.
Sua estabilidade é catártica: nos consola e engana 
com a imagem de uma estabilidade do mundo. De 

UMA CERTA ESTABILIDADE. Uma estabi-
lidade relativa à visão do 

mundo de uma dada classe social muito 
bem localizada no tempo e no espaço.

9. Contra a “neutralidade” do discurso naturalista 
branco, levantam-se os discursos reprimidos das 
culturas oprimidas, o frenético dinamismo mitoló-
gico dos fodidos, sugados e pisados deste mundo.
Dinamismo, também, formas novas.

10. A “neutralidade” (objetividade) do discurso 
jorno/naturalista é uma convenção. Assim como a cla-
reza, apenas uma propriedade (retórica) do discurso.
Não há texto literário sem perspectiva, quer 
dizer, sem intervenção da subjetividade.
No texto naturalista (ou jornalístico), essa pers-
pectiva é camuflada, sob as aparências de uma 
objetividade, uma Universalidade que – supos-
tamente – retrata as coisas “tal como elas são”.

11. Invoca-se em vão o nome do realismo, que 
se procura confundir com o naturalismo.

Realismo, quer dizer, discurso carrega-
do de referencialidade, não é 

sinônimo de naturalismo.
Ao contrário.
O discurso realista não ca-
mufla a perspectiva.
Realistas (e não natu-
ralistas) são textos 
como o “Ulysses” de 
James Joyce.
Ou as “Memórias 
sentimentais de 

João Miramar”, de 
Oswald de Andrade.

12. O naturalismo é 
incompatível com o ex-
perimento. Com a lin-
guagem inovadora.
O realismo favorece-os.

13. A atitude naturalis-
ta convencional não en-
xerga a realidade, no 

experimento em prosa.
Assim como não perce-

be sentimento no experi-
mento poético. Pois identi-

fica a expressividade com os 
signos convencionais do expressivo.

14. Uma prática do texto criativo, coletivamen-
te engajada, tem a função de desautomatizar. 
De produzir estranhamento. Distanciamento.
É desmistificação de “objetividade” inscrita 
no discurso naturalista.
Essa objetividade é falsa.
Ela apenas reflete a visão do mundo de dada 
classe social, de determinada civilização.
Sua pretensão a “discurso absoluto” é totalitária.

15. Violação. Ruptura. Contravenção. IN-
FRATURA.
A poesia diz “eu acuso”. E denuncia a estrutura.
A estrutura do Poder, emblematizada na 
“normalidade” da linguagem.
Só a obra aberta (= desautomatizada, ino-
vadora), engajando, ativamente, a consci-
ência do leitor, no processo de 
descoberta/criação de sentidos e significa-
dos, abrindo-se para sua inteligência, 
recebendo-a como parceira e co-
laboradora, é verdadeiramente 
democrática.
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Nasceu revisor aquele chato que vive a 
corrigir os outros. Um outro que tem es-
pasmos – por vezes de riso – ao ouvir 
um superior cometer brutalmente um 
deslize gramatical. Há o que veio ao 
mundo para carregar traços sisudos e 
marcas de óculos na ponte do nariz. Um 
que possui muitos livros e lê sofregamen-
te um exemplar a espera de outro que já vem. 
Nasceu revisor alguém que gosta de perfeição, mas sabe 
que a maquilagem carregada por ela somente é possível – 
caso seja – depois de muitas revisões.

“Naquele instante, tive certeza de que nasci revisor”.*

O EmblogadoEmblogado de hoje vem cheio de mãos com relação à lin-
guagem ao apresentar o produto defendido por este espaço. 
Tratamos de blogues, e a Internet é em si um ente poliglota. 
Falante não só de muitos idiomas, mas de variações lingüís-
ticas tais que qualquer lingüista morreria de excitação ao so-
mente pensar em justifi car origens. O motivo de tanto zelo é a 
indicação do blogue Cadê o revisor?, de Pablo Vilela. Nascido 
revisor*, Vilela apresenta-nos o mundo nebuloso desse pro-
fi ssional que pode surgir de qualquer canto. “Conheço exce-
lentes revisores graduados em Letras. Bacharéis em Língua 
Portuguesa? Não necessariamente. Licenciados em Francês, 
bacharéis em Tradução, licenciados em Português do Brasil 
como Segunda Língua. Conheço exímios revisores formados 
em Comunicação Social: jornalistas, publicitários, editorado-
res. Conheço mesmo notáveis revisores que sequer têm for-
mação superior”. Assinamos embaixo. Afi nal, é mesmo difícil 
não acenar educadamente a textos tão bem escritos quanto 
os de Vilela. Orientações a revisores, curiosidades do mundo 
da linguagem e referências mil. cadeorevisor.wordpress.com.

No embalo da linguagem, uma dica rápida: academia.org.
br, seção Nossa Língua, Vocabulário Ortográfi co. Sim, a Aca-
demia é a Brasileira de Letras mesmo. No site dos imortais, 
é possível consultar a quarta edição do Vocabulário Ortográ-
fi co da Língua Portuguesa. “Diversamente dos dicionários, 
que se ocupam de defi nir os vocábulos neles consignados 
ou, no caso dos dicionários bilíngües, de dar o equivalente 
de cada palavra em outra língua, um vocabulário ortográfi co, 
obra de escopo distinto – mas, nem por isso, menos útil –, 
destina-se a visualizar, por assim dizer, o sistema ortográfi co 
vigente e também, até certo ponto, a prosódia e a ortoépia 
das palavras de um idioma. Outra de suas funções é dar a 
classe gramatical dos vocábulos que arrola (substantivo, ad-
jetivo, pronome, verbo, etc.) e, em alguns casos, a critério do 
editor de texto, outras informações úteis, tais como formas 
mais ou menos irregulares do feminino de substantivos e 

adjetivos, plurais de nomes compostos, homônimos 
e parônimos das palavras averbadas”. 
D i t o e feito. Consulta 

rápida às mentes 
mais afoitas da 
Internet, espa-
ço também aos 
que escrevem 

corretamente.

A propósito, a par-
tir de hoje, a reda-
ção do Gazeta ALTGazeta ALT 
admite o aportugue-

samento blogue nos 
textos do caderno.
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“Não vou comprar nada”. Meu pensar era mais do que ra-
zoável ao considerar o aspecto fi nanceiro da minha carteira. 
Tanto mais quando insisti em olhá-la na esperança de ter 

esquecido de algumas notinhas. R$ 5 foi o que achei e o sufi -
ciente para acalmar os ânimos. “Não vou comprar nada”, repeti 
mentalmente para que não ocorresse como nas últimas 415 
vezes.

Saí de casa era umas 8h30, depois de um bom café. Só café, 
não tenho o costume de ir além disso pela manhã. Dos auto-
falantes do carro, música clássica. Há pouco comecei a apreciar 
e buscar o entendimento, que não é dos mais fáceis. Soava-me 
romântico e melancólico os vinte e tantos minutos da Allegro 
Maestoso de Chopin. Dizem que vem de Haydn e Mozart... algo 
forte de Clementi... E não é que logo à entrada do Sebo Bom 
Livro (na Castro Alves, 2.052), uma terrível coincidência. Aos 
meus olhos uma capa escura a dar contorno ao rosto célebre e 
um título direto: Chopin em Paris – uma biografi a (Ed. Record, 
1998, 460 p.), de Tad Szulc. “Não”, disse eu. “Deve custar mais 
do que R$ 5”, desviando-me da obra para os devidos cumpri-
mentos aos proprietários da loja.

Segui pelas prateleiras em busca dos livros a serem indicados 
no Mundo SeboMundo Sebo desta semana e, ao invés disso, um bom título 
para dar de presente: Elvis e eu (Ed. Rocco, 1985, 4ª edição, 195 
p.), de Priscilla Beaulieu Presley e Sandra Harmon. Priscilla viveu 
próxima a Elvis como ninguém. Foram 14 anos de uma relação 
confl ituosa marcada pela paixão e pela idolatria. Páginas que 
revelam “as manias, as fraquezas, as crises místicas e a moral 
ambígua” de um dos mais populares cantores de que a história 
tem notícia. Barato, de fato, mas minimamente acima dos meus 
R$ 5. “Yes!”. Minha saga econômica segue fi rme e forte.

Um Balzac espreita por ali: Eugênia Grandet (Ed. Grandes Su-
cessos, 1981, trad. de Moacyr Werneck Castro, 227 p.). Não é 
o que pode se chamar de: ‘nossa, que obra-prima’, mas é um 
Balzac, e na história de Eugênia – a bela e sensível fi lha de um 
negociante extremamente avaro –, “há um profundo estudo so-
bre a solidão e um admirável retrato dos hábitos de província na 
França da primeira metade do século XIX”. Passou pertíssimo 
dos R$ 5. Mas não foi dessa vez..

Posso ter visto errado, não entendido, mas pelas minhas obser-
vações, Fidel e a Religião – conversas com Frei Betto (Ed. Brasi-
liense, 380 p.) chegou a 1987 na sua 22ª edição. Acrescento um 
!? à frase com a informação de que o livro foi lançado em 1985 
(!?). Certamente é uma obra muito interessante – justamente 
posta acima dos R$ 5: “Ufa” –, visto que é a primeira vez em que 
o Chefe de Estado de um país socialista concede uma entrevista 
exclusiva sobre o tema. E diga-se, uma entrevista de 23 horas.

Já ao fi nal da minha jornada – ileso – quando peguei o thriller 
histórico de Giulio Leoni para uma olhadela. Os crimes do mosaico 
(Ed. Planeta, 2004, 3ª edição, 381 p.). “O protagonista é Dante Ali-
ghieri que atua como detetive numa série de crimes assustadores 
que assolam Florença [renascentista] do ano de 1.300”. “Vontade, 
vontade, vontade, mas... merecidamente acima dos R$ 5”.

Um respiro aliviado aos agradecimentos e saltou-me sobre as 
mãos um clássico de uma prateleira subestimada. A Mulher do 
Próximo, de Gay Talese. Um grande gênio do Novo Jornalismo 
assina um dos livros mais falados de sua época ao trazer os hábi-
tos e os costumes da moderna sociedade americana de forma... 
peculiar. O volume das 492 páginas acalmou a ânsia do que po-
deria ser um fi m desastroso e a garantia de uma tarde sem café, 
Coca-cola e canceritos Doritos. Que mal tem um folhar? ‘Difícil’ 
seria uma palavra fácil demais para caracterizar o achado. Es-
crita quase novelesca que combinaria – por que não? – com a 
poesia saborosa de Chopin. Mas da folha de rosto veio o último 
acorde tocado a um contornar enfeitiçado a lápis: R$ 5.

R$ 5
“Faça apenas al-
terações que você 
possa justificar”1
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Do ensaio
à cegueira

Soníloquo 
Diurno 

(por 
Tiago Aramayo*
CASCAVEL

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL

“É difícil não gostar de um 
homem que não apenas nota 
as cores, mas fala delas”
Markus Zusak

Se tivesse que elogiar José Saramago, diria que é um 
dominador profuso das artes letradas, mestre da conje-
tura, repleto de lirismo, ousado e cru. Ele talvez se risse 
de minha tentativa e eu, no entanto, fi caria feliz. Como 
um amigo sincero, que se alegra de ver o outro contente.

É que depois de passar por vários exemplares da obra 
de um autor a gente acaba se tornando um pouco ínti-
mo. José Saramago, por exemplo. Para mim, é “tio Sa-
ramago”. Mas não pense que me prostituo. Para ganhar 
minha afeição, o autor precisa algo de genial: técnica, 
inteligência, criatividade ou todos os anteriores.

Em Ensaio Sobre a Cegueira, tio Saramago prova ser 
dotado de ao menos dois. A coisa toda parece uma ver-
são literária sofi sticada da brincadeira “E Se Eu Fosse 
Cego?”, em que você fecha os olhos e tenta se movi-

Treva brancaTreva branca

Quando eu contar três Quando eu contar três 

“Uma coisa que não tem nome, “Uma coisa que não tem nome, 
essa coisa é o que somos”essa coisa é o que somos”

“O disco amarelo iluminou-se”. Logo na primeira 
frase de seu Ensaio, tio Saramago fala de luz e cor, 

e constrói uma cena em que a visão é indispensável. 
Um homem está ao volante, esperando que o semá-
foro fi que verde. Nesse exato momento, como se 
uma luz fosse acendida, ele é acometido de uma 
cegueira branca, leitosa, completa.

Desesperado, recebe ajuda para chegar a sua 
casa. Visita o médico, que também nunca ouviu 

falar de uma cegueira branca. Logo surgem mais 
pessoas reclamando da perda súbita da visão. O que 

parece ser uma epidemia alarma as autoridades, que 
decidem isolar os novos cegos em um hospício desati-
vado. O surto, no entanto, não consegue ser contido e, 
em pouco tempo, toda a cidade é envolta na treva bran-
ca. Com a exceção de uma mulher.

Não tem um ditado que diz “Em terra de cego, quem 
tem um olho é rei”? Pois bem. Na prática (é difícil não 
acreditar que as coisas não seriam exatamente como 
tio Saramago diz), não é bem assim. A mulher, mesmo 
tendo uma vantagem incomensurável sobre os demais, 
vê-se encurralada em uma selva de cegos, em que as 
pessoas parecem ter perdido não somente a visão, mas 
todo e qualquer senso de convívio social.

mentar em algum ambiente. Mas tio Saramago tem 
um quê de perversão. Suas problemáticas geral-
mente são mais extremistas. E se os políticos nos 
abandonassem? E se ninguém morresse? E se Je-

sus fosse um mortal?

Instigante, eu sei. É um livro para ler de um fôlego só.

Apesar de ser um romance, tio Saramago, como espera-
do, trouxe muito do ensaio para a obra, o que acaba sen-
do uma das características mais atraentes da história. Ele 
não tem medo de cogitar possibilidades. Mostra, de fato, 
como seriam as coisas se determinado personagem ti-
vesse agido de forma diferente, se outros acontecimentos 

surgissem. 
E n s a i a , 
versa, ter-
giversa, re-
toma. Sem 
compromissos que não o tecer complexo do enredo, que 
de tão fl uido parece ter sempre estado ali.

O texto é fantástico. Não vou dissertar sobre a inova-
ção narrativa do estilo saramaguiano, mas um regis-
tro de louvor se faz necessário. Outro dia li um artigo 
dizendo que José Saramago escrevia bem, mas era 
ruim, porque suas histórias não promoviam refl exões 
muito profundas. Já eu acredito que o nível de refl e-
xão depende dos elementos críticos de que o pensa-
dor é dotado. Tio Saramago tem domínio tão pleno do 
idioma lusitano, que a simples leitura de sua obra já 
é uma experiência lírica e estética incomparável.

A privação de um dos sentidos tende a potencializar 
os demais. Nesse Ensaio, então, roubam-nos os cinco, 
maximizando-os um a um, e obrigando o leitor a pas-
sar por evoluções de gosto, cheiro, tato, olfato e visão.

Ao mergulhar no entrecho, não há como deixar de ima-
ginar nosso mundo cego. Não há como deixar de pensar 
“o que eu faria?”. E não há como se manter impassível 
diante do caos primitivo que é instaurado na história.

Só espero que a adaptação cinematográfi ca – dirigida 
por Walter Salles e que abriu o Festival de Cannes no 
último dia 14 –, da mesma forma que o livro, não tente 
explicar de onde veio ou para aonde vai a cegueira em 
massa vislumbrada pelo autor. Ensaio Sobre a Cegueira 
é um fascinante panorama fantasioso sobre as relações 
sociais, a (falta de) lucidez e a fragilidade humana. 

* Jornalista

“Lovers and madmen have such seething brains, 
Such shaping fantasies, that apprehend
More than cool reason ever comprehends”.*

Theseus – Act 5, Scene 1
A Midsummer Night's Dream – Shakespeare

Foram as cinco horas posteriores de puro silogismo delin-
qüente do meu infringir as regras do real. Nenhum caminho 
havia sido alguma vez tão linear no abstrato que me tange 
quanto aqueles meu sonhos amansados por som. Era o meu 
primeiro sonhar com aquele que abruptamente acontecera.

Diz-se do tal silogismo um lítote paradoxal que eu carre-
go no mesmo bolso das já essenciais hipérboles. Premissa 
maior de óbvio, premissa menor de espanto, conclusão de 
sonho. Tudo no emaranhado do silêncio adocicado de pri-
mavera, da voz que ressoava no fundo da mente, daquele 
órgão frio que dentro do peito batia afoito na tentativa de 
aquecer. A pronta-resposta das veias tingidas de vermelho 
intenso pelo oxigênio que abundava era textura. A pele de 
tal forma respondeu à circulação profusamente ativa que 
esquentou e cedeu o calor à Noite, que o recebia calada. 
Calada porque somente Ela previa o desenrolar do dia, o 
desencadear dos fatos, e somente Ela captava a fotografi a 
que passava em quadros no sono que surgiu hipnótico.

Seria o dia turvo e o pairar da neblina convulso? Reações do 
enlevo de sonho e do sol que já blindava atônito um céu tão 
sem nuvens. Eram as cores, as vidas, os perfumes, tudo na 
efusão difusa de minha alma em êxtase. No captar sédulo 
de meus olhos intensos, tudo era motivo de mais. O encon-
trar do algoz, o capturar da vítima, o desfecho não fi ndado do 
clímax. O onírico processo transcorria inexorável. E indissipá-
veis eram os efeitos do sonho na pele.

A pele, pois, respondeu de pronto. Do vertiginoso ópio que 
vicia os roubados do óbvio, entretanto, eu permanecera 
incólume. Surgia, então, um assomo de obliqüidades em 
mim. Eu, que sempre respondera cegamente aos convites 
do corpo e sempre autorizara solidariamente minhas forças 
cativas ao platonismo que em mim existe por essência, não 
fugi. Eu, que dicionarizava todos os termos dos meus sen-
timentos e explicava a diástole de meus poemas em vez 
de explicá-la em minha poesia, calei. Eu, que sempre lera 
involuntariamente o que quaisquer olhos diziam da alma 
que os possuía e depois facilmente os enlaçava em tormen-
ta, tive minhas mãos atadas pela despresença arcana dos 
seus olhos tão fortes e intransponíveis.

Abruptamente acontecera. Era todo ele uma presença 
distinta. Não começara pelo nome ou pelo corpo, que eu 
fora descobrindo posteriormente, aos poucos. Era um vol-
tar translúcido ao nascer do sol, uma vaga deixada pelo 
mar em praia mansa, um tom pastel no quadro negro a 
sussurrar. Começara pelo sondar da alma ou coisa que o 
valha. Porque ele antes não estava. A atmosfera pesada 
que nunca chovia condensava-se naquela hora em refres-
cante água ao brotar de minhas elegias. E em mim chovia, 
e em mim vibrava. Em mim, o antes disperso, convergia.

Hipnótico e displicente vertia. Uns caminhos perversos es-
ses dos sonhos. Já que quase não vira ainda os seus gestos 

e as suas vestes, já que quase não completara sua fi siono-
mia num quadro das paredes subjetivas do meu lembrar, já 
que quase não instalara em mim o algo que me preveniria 
do causar espontâneo da surpresa. Mas, no sonho miméti-
co, eu era princesa profética da realidade. E a Noite, jamais 
cansada do meu grato dormir em seu leito, sorria um sorri-
so de lábios para mim, um sorriso de esfi nge. Era o pedido 
sarcástico daquela que melhor me conhecia para que eu 
decifrasse sozinha meu substanciar. Porque o sonho, esse 
mascarado sem véus, nada mais era que um querer inva-
dir de minhas vontades recônditas, um querer renascer 
de minha alma em chamas, um querer transbordar 
de meu desejo infi nito. Eu deixara com que nascesse 
em mim o desmanchar dos impedimentos e a dor do 
não se permitir. Era intenção velada o meu sonhar. O 
meu primeiro sonhar com aquilo que pulsava.

Irredutível conversão dos sentimentos em sublimi-
dade. Tal é a malha tecida em meu jazer nas teias da 
Noite, que converto meus dias e vigílias em protéico ali-
mento para meu criar. Porque é um surrealismo atroador 
o meu. Eu produzo epopéias oníricas e reverto meus 
ideais em sumo lisérgico que me mantém du-
rante o dia. Eu abro os olhos e a primeira luz 
que acomete a retina é um livreiro que 
negocia com meu inconsciente o con-
tinuar sonhando de minhas sinap-
ses arbitrárias. Eu busco a recen-
dência que você exalou durante 
o momento em que estivemos 
juntos e ela aparece-me de 
pronto assim que recobro 
o fôlego tirado de mim em 
momentos incertos.

Foram as cinco últimas 
horas de um mútuo acor-
do entre o meu falível 
esquivar de seus enlevos 
e o fulcro noctívago que acolhe 
soberano a permissividade anterior ao dormir. Por-
que, agora que o sol já nasceu e que o tempo em-
baralhou-se em todos os relógios, probatório em si, 
eu vejo que meu Livreiro suprimiu a luz. Havia uma 
empostação idílica em sua voz quando do encontro 
inesperado. Havia um fatalismo incomum naque-
les minutos coloidais que me perseguiram. Havia 
uma iluminação de cena, um foco de colapso, um 
turvar de campina. E havia um caminho corri-
queiro, os lugares costumeiros, as cantigas 
não cantadas. E estávamos nós.

Fora a aquiescência do meu si-
logismo. Juntar-nos num orbe 
convexo fora o subjetivo 
paradoxal de minha 

epifania já há muito acontecida. O dia, chegado de súbito, em 
surdina, perdia-se sozinho num mundo intangível. E a Noite 
olhava-me irônica, por descortinar o meu atuar infrutífero. O 
Livreiro, amante desta que me subjuga por ler-me os sonhos, 
roubara-me o portal. Continuo eu princesa profética do meu 
próprio bem ou mal. Continuo eu sem saber quanto tempo 
podem durar os minutos desse quinteto de horas.

Está sendo o primeiro sonhar com o sentimento que, por 
agora, arrebata.

* “Os amorosos e os loucos têm cérebros ardentes,
Fantasias visionárias que percebem
O que a fria razão jamais poderá compreender”
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Conhe-
ci Marins Bello mais ou menos pe-

los idos de 62, 63, por aí. Foi nessa época que 
eu e minha família viemos morar aqui em Casca-
vel e montamos uma lanchonete aqui na cidade. 
Na ocasião não existia lanchonete aqui, existiam 
bares, é difícil inclusive de você conseguir conci-
liar, por exemplo, uma refeição num bar, sanduíche 
num bar, com uma bebida. Então, naturalmente, os 
bares daqui eram formados para se consumir be-
bida e tal. Difi cilmente você comia alguma coisa. E 
como a gente veio de São Paulo, de Curitiba, daquelas 
paradas, a gente já veio com outra intenção, montou 
aqui uma lanchonete quando o pessoal não conhecia. 
Para ter uma idéia, não existia aqui, por exemplo, o 
corte de um frio, a mortadela, o presunto, o queijo... 
Você pedia um sanduíche, eles costumavam cortar um 
pedaço grande de mortadela, de pão e tudo bem. E nós 
viemos então com uma nova fi losofi a de trabalho nesse 
sentido aí. E fomos impondo e tal e a coisa aconteceu.

Tanto é que na nossa lanchonete não se vendia bebida 
alcoólica, de maneira alguma, exatamente para evitar o 
tipo de violência que existia aqui na época. Aqui, na ver-
dade, em Cascavel, existia um grupo muito violento, era 
um grupo dos chamados jagunços. A gente não pode de-
terminar se eram ou não eram, porque a nossa intenção 
não era saber se eram ou não. Nossa intenção não era sa-
ber desses detalhes. Porém o cuidado era natural. Mas me 
parece que, naquela época, ainda era mais seguro do que é 
hoje. Você podia sair à noite, podia bater papo com os ami-
gos, embora não tinha luz aqui... dez horas da noite acabava 
a luz. Terminava a sessão de cinema acabava a luz.  Quem 
tinha luz em casa era gerada por motores estacionários, né. 
O cinema tinha para passar o fi lme e em conseqüência disso 
a nossa lanchonete também, era do lado, então ali fi cava esse 
grupo de amigos à noite para trocar idéias, bater papo e con-
versar sobre fatos que acontecia na cidade. Não existia jornal, 
não existia comunicação nenhuma. Já estava montada a Rádio 
Colméia, já estava funcionando aqui. E o jornal nós recebíamos 
de São Paulo, Rio pelos aviões que aqui desciam diariamente. 
Onde é a rodoviária hoje era um campo de aviação.

Eliminando esse fato aí, na nossa lanchonete, se reunia o pessoal. 
Lá se reunia o Coronel Aroldo, que eu me lembro assim, porque faz 
muito tempo, Coronel Aroldo, Vitoldo Sobanski... Todas as autori-
dades da cidade se reuniam e o Marins Bello também. O Marins 
Bello é uma pessoa extraordinária, na minha visão, eu achei ele 
extraordinário, porque ele veio de Clevelândia, no Oeste do Paraná, 
e veio para cá. Quando eu o conheci aqui, ele já era ou se intitulava 
funcionário do Banestado. Qual era a função dele? Era cuidar das 
terras do Banestado na região, porque aqui essa jagunçada fazia o 
seguinte: verifi cavam a área durante o dia e à noite ia lá e derruba-
vam os pinheiros, as imbuias, tudo, arrecadava e tal e fi cava por 
isso mesmo. Então o Banestado arrumou um homem para tomar 
conta disso aí, incluindo junto com o Marins Bello um primo meu 
que se chamava Miroslau Lituinski, que veio aqui também como 
funcionário do Estado e em parceria com o Marins Bello toma-
vam conta desse detalhe aí.

O Marins Bello, nessa ânsia de querer mostrar serviço, come-
çou a contratar certos jagunços, ou seja, funcionários dele. Até 
então a gente conhecia como jagunço, porque eles chegavam 
lá, eles tiravam o pessoal da terra de qualquer maneira. Se você 
não saísse, eles tocavam fogo em tudo, matavam a criação, fa-
ziam horrores. E você era obrigado a sair. A exemplo desses 
fi lmes de faroeste que até hoje você vê, onde tem esse tipo de 
desmando, assim era aqui. Mas era a maior tranqüilidade. Eles 
combinavam lá na lanchonete por ali, na rua, não tinha proble-
ma nenhum. Eles combinavam e iam pra lá e faziam todo esse 
estrago todo. E o Marins Bello era o comandante dessa tropa 
toda. Acontece que o Marins Bello por causa disso pegou uma 
fama extraordinária, inclusive como matador, como violento 
e tal. Ele na verdade não era nada disso. Na verdade, ele era 
apenas um comandante daquele grupo lá. Eu nunca vi ele ma-
tar ninguém e nem nada.

Agora, aconteceu um fato uma vez, dentro da lanchone-
te... nossa lanchonete tinha 

aquele balcão em fer-
radura, então você 

ocupava os dois 
lados com 

banqueta 
fixa, 

coisa que aqui não existia. E tinha um sujeito muito 
violento aqui chamado Mineiro, eu não lembro o nome 

dele original, porém, lembro do apelido que era Mineiro e 
aqui, na época, todo mundo andava armado. O revólver era natu-

ral, era um complemento da vestimenta... o cara andava com vários 
revólveres, um aqui, outro na bota e assim por diante, e esse Mineiro dis-

cutiu uma vez com o Marins Bello. Não lembro quem ofendeu quem. O Mineiro 
veio, ele morava no interior aqui, veio aqui na cidade 

procurar o Marins Bello, para acertar o 
detalhe. Na lanchonete, todo mundo estava 
esperando esse fato, porque o Mineiro che-
gou, sentou, pediu um cafezinho e fi cou 
chamando pelo Marins Bello: ‘Cadê aquele 
cara?’, ‘Cadê aquele sujeito?’, ‘Aquele ban-
dido’, ‘Aquele isso... aquilo’. E todo mundo 
fi cou vendo. E o Marins Bello, de repente, 
apontou na rua ali. O fato interessante 
é que aqui não tinha asfalto, não tinha 
nada e o Marins Bello, constantemente, 
ou diariamente, se vestia de branco. Ele 
tinha um terno, ou vários ternos de li-
nho, e um chapéu Panamá enorme e 
botas também. E usava as calças por 
dentro da bota. Ele era uma fi gura ex-
traordinária, você via o Marins Bello e 
você o conhecia de longe. E o uso do 
carro aqui era só o Jipe, né. Daqui a 
pouco, o Marins Bello chegou na lan-
chonete com o Jipe e tal, quando ele 
entrou na lanchonete ele viu o Minei-
ro e sentiu que a coisa era séria. Aí o 
Mineiro estando de um lado, ele foi 
para o outro. E aí eles começaram 
a discutir de um lado para outro e 
se ameaçaram a puxar o revólver 
e foi aquele esparramo dentro da 
lanchonete. Foi uma cena idênti-
ca àqueles fi lmes de faroeste em 
que na hora H todo mundo corre 
e tal, foi bem assim que aconte-
ceu o fato. Mas o Mineiro, com 
o tempo, contemporizou o negó-
cio e acabou por ali. Esse foi um 
fato marcante.... que nós estávamos dentro 
da lanchonete, a família toda trabalhando, quando vi-
mos aquilo lá deu realmente um pavor.

E outras histórias que a gente sabe por aí eram fatos 
isolados, que a gente não presenciou. Por exemplo, 
eu posso falar para você um fato interessante sobre 
a dona Dalva, que era esposa do Marins Bello. Ela 
também usava revólver, ela também era...  Por cau-
sa da época, tinha de usar mesmo, né. Mas ela é 
uma pessoa extraordinária, muito amorosa, carinho-
sa... até hoje ela é uma pessoa que usa essa maneira 
de conversar, de ser... mas o pessoal já falava na épo-
ca que ela jogava moeda para cima e acertava com 
o revólver... Tudo isso aí não sei se é boato ou não. Eu 
não vi. Eu tô falando o que me falavam, né.

E o Marins Bello era assim, uma pessoa extraordiná-
ria. E ele fez muito fato, muita passagem interessante. 
E uma das passagens que eu me lembro dele perfeita-
mente bem é que ele comprava um bilhete de loteria 
todo fi nal de semana. Porque naquela época não existia 
Sena, nem Mega-Sena, nem jogo do bicho, era Loteria 
Federal e Estadual e ponto-fi nal. E ele comprava lá na 
nossa lanchonete um bilhete toda semana, ele já tinha o 
número dele, ai se nós vendêssemos, né. 

Tem muito, muito folclore. Marins Bello deixou saudade, 
marcou aqui, para uns como uma pessoa violenta, como 
um jagunço, e por um outro lado, uma pessoa meiga e 
gentil. Ou seja, gentil para amigos e duro para os inimi-
gos. Essa é maneira como eu me lembro do Marins Bello. 
Com o passar dos anos você acaba esquecendo de certos 
fatos e tal, né, mas foi o que o que eu conheço do Marins 
Bello e que tenho saudade daquela época, sem dúvida.

Quando havia qualquer coisa aí de terra, comunicavam 
ele e ele era a autoridade máxima. Até que daí chegou o 
Coronel Lapa, foi nomeado o Coronel Lapa para morar 
aqui e tomar conta disso tudo e para limpar dos jagun-
ços. Nei Braga, que era governador do Estado, mandou 
o Coronel Lapa para cá, que era uma pessoa extrema-
mente rígida no cumprimento da Lei e em parte ele con-
seguiu terminar com esses jagunços, esse pessoal que 
vinha aqui e tal. Inclusive o Marins Bello também, Ma-
rins bello dançou miudinho na mão do Coronel Lapa. 

Olha, eu não sei se ele dormia sem arma, mas per-
manentemente, desde que eu o conheci, ele andava 
armado. No mínimo, dois revólveres, um na bota, um 
na cintura, um nas costas... sempre armado. E revól-

veres pesados, sabe, tipo, 40, 44, 38, 
revólveres pesados.

Comentários de morte 
existem muitos, comen-
tários... mas eu nunca 
vi, não posso afi rmar 
que isso aconteceu. 
Porém, que eles lim-

param áreas que eram 
ocupadas, eles limpavam 

mesmo. O fato, que acontecia 
lá, porque não vi. [Entrevistador: Ele não mata-
va, mas mandava?] Por aí [risos].

Falavam para as crianças que 
não que-

riam ir dor-
mir: ‘vai dormir se não 

vou chamar o velho Marins’ [risos]. 
Esse era um dos comentários que existia, não 
só com as crianças, mas também nas brinca-
deiras, havia qualquer fato aí dizia: ‘Olha, vou 
chamar o Marins’, ‘O Marins ta aí’ e tal. Esse 
fato é verdade sim e folclórico também, porque 
o que tem o Marins com o fato de uma criança 
não querer dormir, comer, estudar e tal. ‘Vou 
chamar o Marins’ e isso então apavorava. 

O Bernardão e o Vesgo eram duas pessoas 
aqui da cidade, com família daqui e tal e que se 
tornaram lendárias aqui também, né. Pelo fato 
de falarem que eles eram jagunços, matadores 
e tal. Realmente aconteceu muito fato com os 
dois aí, eram irmãos. Dois monstros de uns ho-
mens grandes, né. E que impunham respeito, só 
por sua... Mas eles não riam para ninguém, pes-
soas muito difícil de lidar. Gente que você tinha 
de guardar um certo respeito e medo também, 
porque eles aconteciam aqui na cidade. Sempre 
foram assim. São duas pessoas lendárias aí que 
marcaram época, sem dúvida. 

[Marins Bello] Era uma pessoa clara, de barba 
por fazer, cabelo loiro, encaixado, a voz dele era 
uma voz estridente, maçante também. E o fato 
das balas também que passou despercebido. É 
que bala de revólver aqui era comum. Havia um 
tipo de mercado, onde hoje é a Casas Pernambu-
canas, era da família Sonda, era toda uma esqui-
na, dava vasão lá para a rua Paraná, era um lojão, 
tinha de tudo. Tinha ferramenta, máquina, roupa, 
utensílios, enfi m, e tinha um balcão com as balas 
de revólver, você escolhia lá quantas balas você 
quisesse, tinha bala de 22, 32, 38, 44, bala era nor-
mal... Quando você chegava lá e tinha de receber 
troco ou queria comprar bala, era comum perguntar: 

‘Você quer bala doce?’. Porque a venda da outra bala 
era normal. Mesmo com crianças, se elas pedissem 

balas perguntavam se queriam bala doce. 

Ele [Marins Bello] naturalmente ajudava a polícia, por-
que a policia também precisava de ajuda, como é até 
hoje. Se houver alguém que possa ajudar hoje... lógico. 

Existe hoje meio de comunicação via telefone para você 
entregar alguém ou alguma coisa... E ele tinha um grupo 
que trabalhava com ele, que dava essas pegadas, quan-

do havia necessidade de auxilio. Por isso que tem dois 
lados do Marins, tem um lado ruim e o lado bom, agora 

não sei qual dos dois era melhor, né, porque ele prestava 
serviço de outra forma. 

O jagunço era para fazer limpeza de área. Ou seja, ‘vocês 
vão em tal lugar, entrou um grupo de pessoas lá...’, como hoje 

seriam os invasores de área aí, os Sem-Terra, que é tremenda 
sacanagem, um monte de , mas naquela época era 

igual, então naquela época iam lá e eles tiravam eles. E eles ti-
ravam da seguinte forma: não é lei, não é a caneta, ‘ó, tem de 
tirar’, Ação de Despejo, aí fi ca dez anos para resolver a Ação de 

Despejo... Lá era de manhã, de tarde eles saíam, porque se não 
saiam... acontecia... eles iam lá e davam o recado: ‘amanhã vocês 

estão fora, tudo bem?’. ‘Tá’. Então, se não tivesse saído, morria boi, 
porco, morria todo mundo, só não morria a família. Aí tocavam fogo. 

Saiam mesmo, não é que nem hoje a Syngenta... lá se cumpria uma 
determinação. 

Depoimento de
Depoimento de

         Pedro Mikilita

         Pedro Mikilita

FOTO | Pedro Jorge "Fumaça"
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Bom, a história é 
longa. A conseqüência de 

o senhor Marins Bello chegar a Cascavel 
foi em razão da necessidade de pessoas valentes para 

garantirem as posses e as propriedades que estavam em grande con-
fl ito. Em razão dos desacertos que o governo cometeu principalmente em nível es-

tadual. Então as confusões foram muitas nas décadas de 50 e na década de 60. Esse 
foi o grande período de confl ito em áreas de terras.

Dentre as pessoas que vieram para essa região na condição de organizadores de seguran-
ça e de preservação de propriedade veio o seu Marins Bello, o conheci bem. Um homem va-

lente, decidido, que também tinha sua equipe de trabalho e, naturalmente, se destacou nesse 
cenário como uma pessoa perigosa. Foi uma lenda que se criou em torno dessa pessoa. 

Eu sou contador de formação, mas tinha uma papelaria, uma livraria e uma loja de brinquedos. A 
principal loja de brinquedos de Cascavel era nossa. Era a livraria e a papelaria Lex e o senhor Marins 

Bello e a esposa eram nossos clientes. Eles tinham crianças pequenas e adquiriram brinquedos na 
nossa loja. No desenvolver do negócio, muitas vezes, eu vestia a roupa de Papai Noel e fazia a entrega de 

todos os presentes adquiridos na nossa loja. Eu não lembro muito bem das crianças do seu Marins Bello, 
mas eu lembro que eram agraciadas com brinquedos entregues por mim fantasiado de Papai Noel. 

Bem, eu conheci ele como funcionário do Banco do Estado. O Banestado tinha também uma área 
de imobiliária e eles tinham grandes propriedades nessa região, acredito que seja da Associação 
dos Funcionários do Banestado. Áreas adquiridas do governo passado e que necessitavam 
da manutenção das posses, porque as invasões eram constantes e os confl itos existiam e 
pessoas com conhecimento nessa área, em condições de manter as posses pacífi cas ou 
mesmo de certa forma com mais rigor, faziam parte do trabalho do senhor Marins Bello. 

Eles chegavam com uma advertência... Invasões, quando ocorriam, eles iam lá tentar 
desalojar. Eu ouvi notícias de que em certas ocasiões o senhor Marins Bello também 
esteve à frente das pessoas que estavam trabalhando, ele era um homem, apesar de 
ser meio robusto fi sicamente, ele era muito ágil, pulava madeiras e troncos, e tal, se 
posicionava, porque muitas vezes a resistência existia e eles eram obrigados a se 
valer das condições de valentes naquele momento. 

Ele [Marins Bello] era um homem de baixa estatura, era forte, gordo, sem-
pre bem vestido e ele, claro, usava sempre paletó, uma coisa assim. Mas nós 

sabemos que aquela indumentária dele era para disfarçar suas ferra-
mentas de trabalho, era um homem que andava sempre muito bem ar-
mado, sempre com dois revólveres calibre 44 na cintura, um em cada 
lado, e muitas vezes armas também nos bolsos internos do paletó. E, 
claro, era um homem fácil de conversar, eu nunca tive difi culdade 
de conversar com ele porque ele era de fato de bom acesso. En-
tão, essa era a impressão que a gente tinha, apesar de nosso 
relacionamento ser puramente comercial e a esposa dele, 
a dona Dalva, que negociava conosco. Mas nas visitas a 
casa dele sempre tinha contato com ele também.

[As armas...] eram para segurança. Eu nunca ouvi fa-
lar que ele atirou em alguém. Eu desconheço qualquer 
ação, porque a simples presença e de seus funcionários 
era sufi ciente para decidir essas questões. Se havia al-
gum movimento separado, eu não tenho conhecimento 
de que ele tenha usado armas. Ele sabia usar as armas, 
mas acho que ele não precisou para a execução do seu 
trabalho que era muito perigoso e muito necessário nessa 
época de ocupação do nosso Oeste. 

O que havia eram confl itos de propriedades. O Estado do Pa-
raná entregou títulos no fi nal do governo do Lupion que titulou 
terras a quem não era ocupante verdadeiro... Os posseiros é que 
ocupavam essas terras, não receberam títulos e quem recebeu 
títulos eram pessoas de fora que haviam negociado. O proprietá-
rio tinha o documento, mas o posseiro é o que estava ocupando. 
Havia a necessidade de uma negociação. Ou o posseiro comprava 
a terra ou era convencido, entre aspas, a sair. E aí, muitas vezes, ha-
via resistência. E eu sempre atribuo ao Governo do Estado, manda-
to que terminou em 1960, causador da maioria desses confl itos.

Não lembro realmente, não é que há receio de falar dele, eu 
não lembro nenhuma ação que tenha causado a perda de 
vida ou agressões a quem quer que seja. Era um homem va-
lente, a simples presença dele já bastava para que ocorresse 
uma solução mais rápida.

Porque ele era um homem forte, um homem valente, um ho-
mem disposto e que decidia mesmo, é claro, que talvez tenha 
tido alguma ação mais violenta no passado que eu desconhe-
ço, né, mas essa fama ajudou ele muito a trabalhar e quem 
precisava de algum segurança... hoje a gente chama de segu-
rança, naquele tempo, naturalmente, tinha outro nome... ele 
naturalmente era uma pessoa ideal para isso, porque ele ia lá 
nesse setor e resolvia mesmo, né. É a lenda que existia sobre 
ele, um nome famoso, um homem que resolvia, forte fi sica-
mente e valente nas suas ações.

Lendas de que ele matava, de que ele escondia e tal, 
mas são lendas. A gente não tem prova nenhuma disso e 
eu acredito que não tenha. Qualquer coisa nesse sentido 
sempre é multiplicado de boca a boca, né, muitos de um 
cento fazem um milhar e assim por diante. Eu não tenho 
nenhum fato que ele tenha praticado.

Nós tínhamos aqui os jagunços da Fundação, jagunço da 
inspeção de terra, jagunço do Incra, jagunço de vários se-
tores, né. Eram entidades que tinham essas pessoas para 
garantir essas propriedades, cada uma estava colonizando 
seu setor, as suas áreas, eram muitas, o espaço era grande. 
Eles paravam boa parte num hotel aqui em frente, que era 
o hotel Mariluz, aqui eles faziam encrenca, a não ser num 
barzinho que tinha ao lado chamado Churrascaria Maraca-
nã onde eles comiam.... De vez em quando, tinham desa-
certos, mas isso era uma demonstração de valentia, mas 
geralmente um ou outro fi cava morto lá. Mas aqui não ha-
via com a população da cidade nenhum atrito. Quando eles 
se desentendiam eram por questões próprias ou até em 
razão de alguma bebedeira, algum 
excesso que eles cometessem. E, 
interessante vocês falarem dis-
so... lembrei da dita Churrasca-

r i a 
Marac a -
nã, ali morreram 
muitos, muitas pessoas.. cida-
dãos também, mas que freqüen-
tavam aquele lugar e aquele 
lugar ali não era adequado para 
um cidadão pacífi co. Iam lá to-
mar sua pinguinha, tomar sua 
cerveja, comer seu churrasqui-
nho e tal, e depois alguma coisa 
acontecia. Morreu... eu ajudei 
carregar alguns corpos daquela 

Churrascaria Maracanã.

Aliás, poderia um dia alguém criar como fi ze-
ram os EUA um grande desenvolvimento na área do 

faroeste, né, tinha sempre um saloon, né, aqui nosso salo-
on seria a Churrascaria Maracanã. Era extraordinário o lugar, e 

o local onde os confl itos de vez em quando aconteciam. Trágicos 
eram os resultados desses confl itos. 

Tratavam de jagunço todos esses pistoleiros que usavam armas, 
mas o que sei era que o Marins Bello era um funcionário do Banestado, 

ou da Associação, assim, não tenho uma segurança em dizer, era um 
funcionário e trabalhava nisso, mas ele tinha naturalmente entre a sua 

equipe várias fi guras que poderiam ser consideradas jagunços. Isso é sa-
bido, né. Mas ele mesmo não, ele era o chefe de um setor de segurança de 

uma entidade, mas a sua fama era grande.

Claro que tinham mais aqui, você falou de um deles, o Vesgo, que era de 
família daqui... tinha o irmão dele também, o Bernardão. Os dois também 

eram funcionários principalmente da Industrial Madeireira, depois do Festugato... 
foram da Fundação também. A Fundação foi uma entidade, uma autarquia que o Estado criou pra colonizar essa 

região aqui de Corbélia, do rio Melissa pra frente até a região lá de Campo Bonito adiante, inclusive nessa região 
de Braganey, outras cidades dessa região, foram todas organizadas, criadas pela Fundação, que chamava 

Fundação Paranaense de Colonização e Migração. E essas pessoas... o Bernardão e o Vesgo... 
era... agora me fugiu o nome deles... mas eles eram também desses homens va-

lentes. Faziam esse trabalho, faziam a cavalo, inclusive, percorriam as 
divisas, era uma fazenda muito grande aqui da Industrial Ma-

deireira. E, claro, encontravam muitos moradores, 
posseiros que não poderiam estar nas áreas já 
delimitadas, mas era comum eles se encarre-
garem de fazer a limpeza desses setores. Inte-
ressante, esses dois, essas duas pessoas nós 
convivemos muito com eles, desde jovem, des-
de criança são amigos da família, nós temos 
assim uma boa consideração por eles. E eles 
claro eram valentes e alguns fatos aqui na 
própria cidade registraram na história.

O próprio Vesgo, num confl ito na famosa 
Churrascaria Maracanã, ele matou o proprie-
tário da churrascaria com um espeto. É im-
pressionante isso. E, aliás, aquela churras-
caria que todos nós freqüentávamos teve 
essa primeira vítima, foi o proprietário. Dali 
pra diante também desandou. Mas eu lem-
bro e até hoje eu registro que a família do 
proprietário que morreu... foi um acidente 
do trabalho. Houve um desacerto dentro da 
churrascaria e ele pra se defender ele pegou 
um espeto, e esse espeto ele brandia como 
se fosse uma espada, né, e veio o proprietário 
tentar apaziguá-lo, porque ele estava nervoso, 
já tinha talvez tomado alguma coisa, enfi m, no 
momento, e ele quando mandou ele disse pra 
ele sair ‘sai daí que não é contigo’ e o espeto 
saiu do cabo que eram uns cabos de madeira 
e que afrouxavam com o calor e esse espeto 
cravou no peito do proprietário e morreu. Mas 
ninguém percebeu no instante, e ele saiu 
pra lá pra fora assim, saiu, recuou, ale-
gando que tava meio mal, e até brinca-
ram com esse proprietário ‘que que está 
havendo... você tá com medo da briga’ e 
tal. Dali a pouco ele tombou, morreu ali, 
coitado. Isso nós sabemos que foi um 
acidente. Ele era valente, ele simples-
mente e tal. Isso foi a primeira morte do 
Vesgo. Outras nós não vimos, mas exis-
tem notícias de que aconteceram várias. 
Nós participamos até de júri, onde partici-
param amigos e companheiros do Vesgo, né, 
em situações onde aconteceram algumas mortes, mas 
que não estava o Vesgo. E o Bernardão também, que 
era o irmão dele, também tinha a mesma fama e eram 
temidos, eram valentes, não eram pessoas que temiam 
alguma coisa, essas pessoas eram realmente... e olha era 
uma época que só sobrevivia o mais forte, o mais valente, 
esse foi nosso período, né, de força física, força pessoal, 
né, de nossos habitantes. É claro que a população pode ser 
que não tava envolvida nisso, e eles serviam para contar as 
histórias, para enriquecer o nosso folclore aqui que nesse 
período foi muito grande.

Começou um desenvolvimen-
to maior a partir de 1950. 
Em 52 foi criado o municí-
pio, em pleno desenvolvi-
mento. Então esse 

f o i 
o início. E 

essa colonização, essa 
ocupação dessas áreas, que eram no iní-

cio sertão e depois aberta pra ir lá pela Fundação, trou-
xe assim um grande avanço econômico para Cascavel, independente 
daquilo que havia na região de Toledo, na região de Matelândia, então 
aqui nós tivemos como fonte básica econômica a chamada região do 
Piquiri. Porque da Melissa pra direita era colonizado por essa Funda-
ção, e pra esquerda eram confl itos do Estado, terras devolutas onde 
hoje está Nova Aurora, Cafelândia, as cidades como Jesuíta, Assis 
Chateaubriand, Formosa e tal. Essa região toda ela era colonizada 
do Estado, sabe, o Estado criou alguma difi culdade na titulação. 
Não foi pacífi co como o caso aqui da região da Fundação. Bom aí 
claro tudo isso redundou em desenvolvimento de Cascavel e claro 
aí avançamos também na região Sul do Paraná... Aí a região da 
faixa de fronteira, onde está Capitão Leônidas Marques, Boa Vista 
e por aí... isso também trouxe movimento e trouxe confl ito de ter-
ra. Glebas sobrepostas, documentação irregular... Isso, veja bem, 
início da década de 60, fi nal da década de 50. Aí nós tivemos já 
a era do desenvolvimento empresarial na área da indústria da 
madeira e pacifi cou mais esse confl ito de terras. Essa é basica-
mente a nossa situação nas décadas de 50 e 60.

Eu não sei se ele tinha alguma credencial da polícia, mas ele es-
tava sempre junto com eles e era comum a polícia dar a carteira 
de colaborador. Eu inclusive tive a minha, pra poder andar armado 
e... mas claro eu só andava armado, mas poucas vezes... nunca 
utilizei, era mais talvez por um hobby, porque era comum as pes-
soas andarem armadas aqui, né. 
E quando ele estava de-
fendendo essa área 

do Banestado naturalmente se valiam também 
da presença da polícia nas ações em determina-
dos casos. Ele realmente, agora eu me lembrei, 
ele algumas vezes ele estava junto, sabe.

É uma lenda, né, é uma lenda extraordiná-
ria. Não há dúvida que o registro que se fi zer 
a respeito dele é necessário pra que nós não 
esqueçamos de um período de violência que 
existiu e que ele sobreviveu.

Eu entendo que ele era um bom pai, um 
bom companheiro, ele criou seus fi lhos, 

né, com esse carinho que eu já falei, 
eles estavam sempre em festa aten-

dendo bem seus fi lhos e a fa-
mília toda. Eu não tenho 

nenhuma notícia de 
que tivesse algum de-
sacerto familiar.

Depoimento de

Depoimento de
       Alberto R. Pompeu

       Alberto R. Pompeu
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Horóscopo

Cinemas
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian 
(legendado) – aventura – sexta 14h, 16h30, 19h e 
21h30; sábado, domingo e quarta 14h, 16h30, 19h e 
21h30; segunda e terça 14h, 16h30 e 19h45; quinta 
14h, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 
(legendado) – aventura – sexta 14h15, 16h30, 19h e 
21h15; sábado, domingo e quarta 14h15, 16h30, 19h 
e 21h25; segunda e terça 14h15, 16h30 e 20h; quinta 
14h15, 16h30, 19h e 21h15.

Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cris-
tal (legendado) – aventura – sexta a quinta 14h20, 
16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian 
(dublado) – aventura – sexta a quinta 13h30, 
16h10, 18h50, 21h30.

Sala 3: Treinando o Papai (dublado) – comédia – 
sexta 16h50, 19h e 21h10; sábado, domingo e 
quarta 14h30, 16h50, 19h e 21h10; segunda terça 
e quinta 16h50, 19h e 21h10.

Sala 4: Três Vezes Amor (legendado) – comédia 
romântica – sexta a quinta 19h10 e 21h20.

Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta 
16h40, sábado, domingo e quarta 14h10 e 16h40; 
segunda terça e quinta 16h40.

LONDRINA 

Cine Catuaí 1: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacio-
nadas com vocação, ciência e testes. O contato com pes-
soas amigas lhe será útil. Seu dia será marcado por fortes 
emoções. Sorte no amor.

Lute com tenacidade por tudo que pretenda realizar neste 
dia. Esforçando-se conseguirá resultados surpreendentes. 
Sua capacidade pessoal será reconhecida e recomendada 
por alguém, hoje a tarde.

Poderá ter algumas decepções hoje. Mas isso não quer di-
zer que existam motivos para desanimar. A vida não é feita 
só de êxitos, e a vitória só chega depois de muita luta. Não 
se dê por vencido.

Será um bom dia para fazer novas experiências científi cas 
e a vida amorosa. Porém, cuidado para não radicalizar nas 
roupas, pois cada ocasião permite uma vestimenta ade-
quada para aquele momento.

Dia em que terá forte magnetismo pessoal. O fl uxo é bom 
para desencadear uma longa fase de refl exão interior, o 
que será benéfi co para você e para todas às pessoas que 
estão ao seu redor hoje.

Dia em que terá muito sucesso ao tratar com a solução de 
seus problemas profi ssionais, fi nanceiros e pessoais. Aja 
com muita moderação e bom senso. Evite discussões e pre-
ocupações desnecessárias.

Dia em que se não se precaver, facilmente poderá ver-se 
envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe 
digam respeito. Êxito social.

Dia dos mais felizes ao casamento. Bons lucros devido aos 
bons contatos com o sexo oposto. Provavelmente você já 
estará com o visual renovado e às pessoas estarão notando 
bastante seu novo estilo.

Ótima infl uência astral para namoro e para lucrar em negó-
cios junto ao sexo oposto. Todavia, tome cuidado com riva-
lidades e inimigos declarados. Maior agitação e impulso no 
cotidiano nesta fase.

Imponha um novo ritmo em suas atividades e fi cará sur-
preso com os resultados. Faça planos. Provavelmente, mo-
mentos de muito romantismo estarão marcando esta fase 
que promete ser intensa e favorável.

Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações. 
Inclusive o cônjuge estará descontente com você. Tome cui-
dado se realizar negócios e mexer com eletricidade. Ama-
nhã será um dia melhor.

Tudo leva a crer que você surpreenderá seu amor com um 
gesto romântico. Experimentará grandes realizações no 
campo profi ssional. Você vai saborear felizes momentos ao 
lado dos entes queridos.

Cáspian (dublado) – aventura – diariamente 16h15.

As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Cáspian (legendado) – aven-
tura – sexta, sábado, domingo e quarta 19h30 e 22h15; segun-
da, terça e quinta 19h30.

Cine Catuaí 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia 
romântica – sexta, sábado, domingo e quarta 14h45, 16h45, 
19h45 e 21h45; segunda terça e quinta 16h, 19 e 21h.

Cine Catuaí 3: Homem de Ferro (dublado) – aventura – sexta, sá-
bado, domingo, e quarta 14h30; segunda, terça e quinta 16h30.

Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 17h15, 19h45 e 22h; segunda, terça e quinta 
20h30.

Cine Catuaí 4: Indiana Jones e o Reino da caveira de Cristal 
(dublado) – aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 14h, 
16h30, 19h e 21h30; segunda, terça e quinta 16h, 18h30 e 
21h.

Cine Catuaí 5: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (le-
gendado) – aventura – diariamente 15h, 18h15 e 21h.

Cine Catuaí 6: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dubla-
do) – aventura – diariamente 15h, 17h45 e 20h30.

Cine Catuaí 7: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal 
(legendado) – aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 
14h30, 17h, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 16h30, 19h 
e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 1: Speed Racer (legendado) – aventura – sexta 19h40; 
sábado e domingo 16h e 18h45; segunda 19h40.

O Sinal (legendado) – drama – segunda a sexta 22h10.

Sala 2: Homem de Ferro (dublado) – ação – sexta 19h50 e 
22h20; sábado e domingo 17h15, 19h50 e 22h20; segunda a 

quinta 19h50 e 22h20. 

Sala 3: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) 
– aventura – diariamente 16h45, 19h30 e 22h15.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (du-
blado) – aventura – sexta 17h20, 19h45 e 22h30; sábado 
e domingo 15h, 17h20, 19h45 e 22h30; segunda a quinta 
17h20, 19h45 e 22h30.

Cineplex  

Sala 1: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta 16h45 
e 19h10 e 21h40; sábado e domingo 14h20, 16h45, 19h10 
e 21h40; segunda a quinta 16h45, 19h10 e 21h40.

Sala 2: Speed Racer (dublado) – ação – sexta 16h40 e 
19h15; sábado e domingo 14h, 16h40 e 19h15; segunda a 
quinta 16h40 e 19h15.

Uma Chamada Perdida (legendado) – suspense – diariamen-
te 22h.

Sala 3: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legenda-
do) – aventura -  diariamente 15h30, 18h30 e 21h20.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (le-
gendado) – aventura – sexta 16h30, 19h e 21h30; sábado 
e domingo 14h10, 16h30, 19h e 21h30; segunda a quinta 
16h30, 19h e 21h30.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Homem de Ferro (legendado) – aventura – diariamente 
19h30 e 21h30; sábado e domingo 16h30, 19h30 e 21h30.

Sala 2: Treinando o Papai (dublado) – comédia – diariamen-
te 19h45; sábado e domingo 16h e 19h45.

Speed Racer (dublado) – aventura – diariamente 21 h.

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

06

Novelas

A FavoritaA Favorita ChiquititasChiquititas

Os MutantesOs Mutantes

Água na BocaÁgua na Boca

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50 SBT - 19h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Último capítulo de “Caminhos do Coração”

TERÇA - Taveira faz carinho em Juli e os dois se beijam. Juli avisa que ninguém pode 
saber que ela é a doutora Júlia. Leonor segura seu fi lho Lúcio, o menino de luz, enquan-
to Bianca está com Juno, a menina da supercomunicação. Gór, Metamorfo e Meduso 
arranjam um novo esconderijo, para abrigar os mutantes do mal. 

QUARTA - Fredo manda o motorista do carro do Depecom seguir Valente. Cris e Perpétua 
se beijam e são surpreendidos pela chegada de Iara. Pachola e Vavá se deparam com 
Scorpio e recuam apavorados. Juli autoriza Taveira a atacar Leonor, Bianca, Lúcia e Juno. 
Bianca avisa que Juno captou mensagens de Juli e que um vampiro está indo atacá-los. 

QUINTA - Valente entra num barraco e corre, perseguido por Fredo e os agentes. Lupo diz 
que está apaixonado por Maria e deseja tê-la. Leonor tira os óculos de Taveira e Lúcio 
brilha. Taveira recua com a forte luz do menino, mas avança contra Leonor. Quim vira 
vampiro e tenta morder Beto. Scorpio mostra seu ferrão e avança contra Pachola. 

SEXTA - Luna, Rico e Tarso falam que querem ajudar Gaspar, mas ele chora com medo. 
Perpétua e Iara fi cam pasmas com o que Cris falou. Lupo pede desculpas a Simone e 
Carvalho e diz que fi cou descontrolado ao encontrar Maria. Marcelo segura a mão de 
Gabriela, que diz estar disposta a ajudá-lo no que for preciso. 

SÁBADO - Irma, Ari, Danilo e Lúcia tentam pensar em uma solução para a pobreza da 
família. Cléo recebe uma mensagem telepática de Juno, pedindo socorro. Taveira avisa 
que irá se vingar de Juno e começa a se mexer. Taveira é jogado contra a parede e fi ca 
preso. Lúcio brilha e lança raio na direção de Taveira, que é atingido nos olhos. 

SEGUNDA - Dani aceita ir embora com Luca, mas pede que seja do seu jeito. Phili-
ppe perde no jogo e se vê obrigado assinar um documento que transfere metade 
do Paris para seu adversário. Antônio Mari e Raí vão para o cursinho. Philippe tenta 
evitar Lulu, mas ela pede que ele explique o que aconteceu. 

TERÇA - Luca e Dani discutem na frente dos restaurantes até que Maria repreende 
o neto. Mari confessa ao irmão sonâmbulo que quer ir embora de casa. Akemi diz 
a Keiko que queria ter uma vida mais interessante. Philippe combina um passeio 
com Cido e Guta. Maria conversa com Luca e quer saber por que ele brigou com 
Dani. 

QUARTA - Dani dá uma bofetada em Luca. Françoise fi ca satisfeita. Dani se tranca 
no frigorífi co. Paolo diz a Luca que está orgulhoso do fi lho e que ele está pronto 
para assumir o Mamma Mia. Juliano diz a Camila que decidiu se abrir com a mulher 
que ele ama. Bertinho se engasga com chiclete. Zeca chama Camila para ajudar o 
irmão. 

QUINTA - Dani e Luca se beijam no parque de diversões. Luca diz a Maria que não 
está pronto para assumir o Mamma Mia. Severino decide que Mari terá que traba-
lhar no Baião de Dois todos os dias como castigo para pagar dívida do cartão. Fran-
çoise encontra Gianini e diz que a partir de agora quer que ele siga Luca sempre. 

SEXTA - Gianini se aproxima de Luca e percebe que quem está com ele é Érika. Pa-
olo chama um táxi e manda Alfredo para casa. O garçom não sabe o que fazer, pois 
mora no Mamma Mia em segredo. Dani agradece Érika pela ajuda e diz à amiga que 
pode contratá-la a qualquer momento. Jean-Paul observa os movimentos de Henri. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA – Iracema e Silvério se oferecem para ajudar Laura. Laura fl agra Afonso segu-
rando Franzé à força e fi ca intrigada.Cícero aconselha Natércio a deixar seu passado para 
trás.  Elzinha fi ca feliz com as vendas de seus perfumes. Conrado diz a Otávia que prefere 
fi car com Virgínia. Otávia tem uma crise nervosa.

TERÇA - Virgínia chama Daniel para atender Otávia. Daniel acusa Frau Herta de não ter 
respeito por ninguém. Conrado descobre que Eduardo saiu durante o expediente para 
resolver um assunto particular e fi ca furioso. Laura tem um pesadelo com Otávia. Laura 
se levanta sonâmbula e cai da escada. 

QUARTA - Virgínia e Luciana se desesperam ao ver Laura desmaiada. Laura surpreende 
Daniel com um jantar requintado. Daniel avisa que não poderá acompanhá-la e sugere 
que ela convide Luciana. Afonso vasculha a sala de Natércio. Afonso fi ca encantado com 
uma foto de Bruna. Otávia se insinua para Daniel.

QUINTA - Daniel afasta Otávia. Laura fi ca surpresa ao ver Otávia. Natércio fi ca furioso ao 
saber que Otávia está na casa de Daniel. Luciana não se segura e revela que Otávia se 
insinuou para o médico. Natércio ofende Luciana. Os dois discutem. 

SEXTA - Luciana fi ca se remoendo de ciúmes. Daniel ordena que Luciana nunca mais fale 
a ninguém sobre a investida de Otávia. Arthur é ovacionado em sua volta ao Brasil. Letícia 
fi ca furiosa por ele ter aterrissado com o pára-quedas no meio da quadra e interrompido 
sua partida com Jack Simpson.

SÁBADO - Letícia fi ca revoltada com a presunção de Arthur. Margarida aconselha Virgínia 
a contar a Laura o que está acontecendo com Otávia.Elzinha pede uma carta de recomen-
dação de Laura para tentar matricular Lindalva. 

SEGUNDA - Sônia avisa Guilherme que vai mandar na clínica. Gaspar insiste que Ivete 
conte sobre o fi lho dos dois. Guilherme e Joana gravam o programa juntos. Rakelli conta 
a Robson que é fi lha de um deputado. Uma explosão acontece no orfanato. Joana e 
Betão tentam salvar uma criança. Raul estranha ao ver Norma assustada.

TERÇA - Guilherme diz que Sônia não tem direito de mexer nas suas coisas. Gaspar 
desconfi a que Anderson é seu fi lho. Gaspar pergunta se Rakelli conheceu o pai e ela 
responde que viu somente uma foto.  Robson pede Rakelli em casamento. Sônia encon-
tra o livro de Alex.Gaspar pergunta a Ivete se é o pai de Rakelli.

QUARTA - Ivete assume que Gaspar é o pai de Rakelli. Gaspar se emociona. Sônia se 
interessa ao saber que Klaus namora Luiza, enteada de Débora. Ivete chora abraçada 
com Rakelli quando ela comunica que vai se casar. Gaspar aparece no noivado. Márcia 
e Alex desembarcam no Rio de Janeiro.

QUINTA - Márcia e Alex disputam um táxi. Alex sugere que Márcia divida um táxi com 
ele.Gaspar decide contar a verdade para Rakelli. Márcia e Alex relatam que foram res-
gatados pelo grupo contratado por Robson. A equipe de busca avisa José Henrique que 
há um homem branco morando com os índios.

SEXTA - José Henrique mente para Robson que nenhuma pista de Olavo foi encontrada. 
José Henrique e Sheila viajam para a Amazônia. Sônia apresenta Tadeu a Guilherme e 
diz que ele é o advogado que vai apurar as contas da Beleza Pura. Uma índia corre para 
pegar os peixes trazidos por um branco, Olavo.

SÁBADO - Guilherme entrega uma caixa de documentos para Tadeu. Milton avisa que con-
tratou uma empresa especializada em fraudes fi nanceiras. Rakelli diz a Gaspar que vai 
pedir para Betão entrar na igreja com ela. Gaspar revela que é o pai de Rakelli. Guilherme 
é fl agrado por um executivo, quando pega o disco rígido de um dos computadores.        

SEGUNDA - Flora sai da prisão. Donatela avisa que não admitirá que Flora se aproxi-
me de Lara. Alicia alerta Zé Bob sobre o comício de seu pai. Lara vai ao encontro de 
Cassiano na fábrica. Flora procura Irene e diz que Donatela matou Marcelo, com a cum-
plicidade de Dodi. Copola comanda um piquete na porta da fábrica de Gonçalo. 

TERÇA - Donatela oferece dinheiro para Flora deixar a cidade. Pereira contrata Dinorá 
para atrapalhar a vida de Flora. Flora descobre que foi roubada. Salete manda-a embo-
ra. Irene vê um homem entregando um envelope para Dodi em uma lanchonete. Zé Bob 
vê Flora sentada no meio fi o, chorando, e se oferece para ajudá-la. 

QUARTA - Zé Bob leva Flora para a sua casa. Zé Bob e Flora se beijam. Donatela dá uma 
jóia de presente de aniversário para Lara. Flora reage quando Zé Bob conta que vai co-
brir a festa de aniversário de Lara. Irene remexe as coisas de Dodi e encontra o envelope 
com dinheiro. Irene pede que Flora conte o que sabe sobre Donatela e Dodi.

QUINTA - Flora conta a Irene que Donatela era sua vizinha na infância e que foi adotada 
por Pedro, quando seus pais morreram. Flora manda Irene investigar a documentação 
da empresa que Dodi está insistindo para Gonçalo comprar. Irene diz a Flora que Lara 
não sabe como é o rosto da mãe. Flora vai a uma manifestação na faculdade. 

SEXTA - Lara entrega um panfl eto para Flora. Flora pega uma echarpe que Lara deixa 
cair. Pepe não reconhece Diva, que diz ser Rosana. Irene diz a Gonçalo que Dodi está 
roubando. Zé Bob fi ca impassível quando Donatela faz um escândalo na redação. Do-
natela discute com Zé Bob. Zé Bob lhe dá um beijo.

SÁBADO - Donatela ameaça processar Zé Bob. Flora vai à casa do pai, entrega-lhe di-
nheiro e pede que ele devolva a Donatela. Flora jura que vai provar a sua inocência. Lara 
pergunta a Donatela por que não pode se encontrar com Flora e enfrenta a mãe. Lara 
pede desculpas a Donatela. Irene diz que fará a aproximação de Flora com Lara.

SEGUNDA - Lili se irrita com Mateus ao saber que ele conhece o segredo de Magalí, 
e fi ca pior quando descobre que foi Lúcia quem contou. Os meninos não acreditam 
quando Giusepe conta que está sendo perseguido pela voz de um fantasma. Gerson 
confi dencia para João que talvez vá embora com seu pai. Connie continua assustando 
Giusepe. 

TERÇA - Miki quer ter certeza que está apaixonada por Pulga. Guta arma um encontro 
entre os dois para que tudo fi que esclarecido...mas Miki acaba levando a pior. Guta 
fl agra Melissa assedia Nícolas. Melissa logo depois liga para Eugênia e diz que tudo 
correu como o combinado. 

QUARTA - Pulga se desdobra para cuidar de Miki e esse é um requisito importante para 
ela, mas não o único: ela sonha com um namorado que tenha uma atitude heróica. Lili 
consegue retirar Ana do lago e promete brincar de que é sua mãe por um dia. Betina e 
Mateus começam a investigar o orfanato Vila do parque, lá encontram provas de que 
no passado existiu um convento no local das irmãs Paulinas e decidem procurar as 
freiras.

QUINTA - Guta fi ca decepcionada com Nícolas. Paula briga com Melissa e agarra a ga-
rota pelos cabelos. Nícolas tenta se explicar com Guta, a princípio ela não acredita mas 
depois os dois acabam se reconciliando. Julieta impede que Kili e Connie saiam para 
jantar. Pulga se declara para Miki, mas ela não gosta, diz a ele que precisa ser mais 
romântico e deixa claro que para ser seu namorado terá que fazer algo heróico.

SEXTA - Kili continua se fi ngindo de bêbado para salvar Lili, que consegue fugir do quar-
to. Nícolas diz a Guta que está preparando uma surpresa e, na seqüência encara Me-
lissa e a expulsa do quarto. Valéria decide entrar na história e arma um encontro entre 
Guta e Melissa. Melissa garante que está saindo com Nícolas. Desiludida, ela decide 
abandonar Nícolas e diz à tia que quer ser adotada por ela.
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(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL

O segundo vídeo a ser analisado na busca por um 

paralelo entre Jornalismo Literário e Documentário é 

Paulinho da Vila – Meu Tempo é Hoje, de Isabel Ja-

guaribe, que, na opinião de Edvaldo Pereira Lima, traz 

muito de jornalismo literário a partir do momento em 

que a diretora consegue constituir um perfi l do com-

positor e cantor “quebrando o estereótipo de vê-lo 

apenas como um artista, para mostrá-lo também na 

sua dimensão de pai de família, de mortal, de criador 

com suas manias, de fi gura humana”.

Nelson Freire, de João Moreira Salles, por sua vez, 

traz o perfi l do pianista que dá o nome ao documen-

tário. Freire é um marco na música, pois conseguiu 

eternizar-se nacional e internacionalmente fazendo 

música clássica no Brasil. Na opinião de Lima, Salles 

é um exemplo de como fazer um bom Jornalismo Li-

terário no cinema. “Salles não sufoca seus persona-

gens – muito ao contrário do que vemos acontecer 

com vários entrevistados famosos na televisão –, 

chega às suas vidas com delicadeza, elegância. O 

grau de invasão é mínimo, o respeito é absoluto”.

Seguimos, então, para a trilogia Futebol, dirigida por 

Salles e Arthur Fontes, co-produzida pela Videofi l-

mes e pela GNT. O documentário remonta o mundo 

do futebol a partir da visão dos jogadores. O primeiro 

documentário é focado na vida de Fabrício, Wander-

son, Jeosmar e Edmilson, todos jovens que sonham 

em ser jogadores profi ssionais e que, para isso, pas-

sam pelas famosas ‘peneiras’, testes realizados pe-

los grandes times para revelar talentos. 

“Mas o foco não é reduzido, marqueteiro, preso à uni-

lateridade do fato esportivo. É amplo, humano. De 

repente, somos contemplados com uma graciosa e 

reveladora viagem da câmera pelo cotidiano da fa-

mília de Jeosmar e Edmilson, em Goiás. Ali está uma 

bela lição de uso dos símbolos do status de vida – ar-

tefatos que iluminam o nosso entendimento dos per-

sonagens –, técnica tão bem empregada pelo grande 

mestre do Jornalismo Literário que é Tom Wolfe e tão 

brilhantemente transplantada para o cinema nesse 

documentário exemplar. Noutra surpresa, a vulnerabi-

lidade e a fragilidade tão humana de um dos garotos 

são mostradas, sem apelações, singelamente, quando se 

defronta com seu grande ídolo Zico” (Lima).

O segundo documentário da série Futebol é voltado às 

histórias de Iranildo e Lúcios, jogadores profi ssionais do 

Flamengo que superaram as difi culdades e consegui-

ram realizar esse sonho. O terceiro vídeo é o inverso ao 

trazer a história de Paulo César Lima, o Caju, que já foi 

um grande craque do futebol e hoje vive do passado. 

Todos com um enfoque humanizado, nada de sensa-

cionalismos e dramatizações desnecessárias.

A discussão de uma relação possível entre Jornalismo 

Literário e o Documentário, evidentemente, é muito 

maior do que esta proposta nas últimas três colunas e 

é possível estendê-la facilmente ao cinema fi ccional. 

Nosso objetivo é que, com a apresentação do texto 

Jornalismo Literário no Cinema de Edvaldo Pereira 

Lima, tenhamos, senão apresentado, encaminhado o 

leitor interessado em aprofundar essa discussão por 

caminhos melhores nessa sempre arte de contar e 

guardar histórias.

* Roteirista e Diretor de 
Cinema e Publicidade -

vandercolombo@
gmail.com

(por Anderson Costa por Anderson Costa 

e Jacidio Juniore Jacidio Junior
CASCAVELCASCAVEL

             parte final

Documento 
literário

Casamento:
Mulher e o Papel 
de Gênero

"Casamento é o destino tradicionalmente oferecido às mulhe-
res pela sociedade. Também é verdade que a maioria delas é 
casada, ou já foi, ou planeja ser, ou sofre por não ser".

Simone de Beauvoir

Creio que o grande mote de O Segundo Sexo da fi ló-
sofa Simone de Beauvoir, esposa do também fi lósofo 
Jean-Paul Sartre, seja a famosa frase: “Não se nasce 
mulher: Torna-se”. Em dois volumes, a autora, mesmo 
com todas as críticas antifeministas da qual é vitima, 
consegue dar vistas na construção histórica do papel 
social da mulher na sociedade moderna, reconstituin-
do todo o processo de edifi cação das regras de com-
portamento exigidas pela sua condição. Ou seja, e 
com maestria, diga-se de passagem, a autora relacio-
na sentidos e causalidades de comportamentos que 
hoje são naturais, e, por isso, cobrados das meninas 
desde a pré-escola.

Um pouco disso pode ser visto na discussão sobre 
as castrações que a menina sofre desde pequena, ao 
ser proibida de fazer xixi em pé como os meninos ou 
de brincar sem roupas junto com eles, por exemplo. 
A autora discute tais fatos, logicamente levando em 
conta que os livros foram escritos em 1949, conside-
rando que a menina, ao ter de portar-se em confor-
midade ao vestido de seda ou organza que veste, ao 
cuidar sempre da higiene e da limpeza, e da manu-
tenção de seu penteado, faz-se com o tempo, literal-
mente um sujeito limítrofe, artifi cial. De modo que o 
comportamento que a obriga a sentar-se ‘direito’ para 
que a menstruação não apareça sob o vestido claro, 
confunde-se historicamente com os bons modos exigi-
dos pela sua condição.

A partir daí, fi ca fácil deduzir o papel da mulher na 
instituição do casamento, pois, de fato, para Beauvoir, 
“não são as pessoas que são responsáveis pelo falhan-
ço do casamento, é a própria instituição que é pervertida 
desde a origem”, haja vista o fato de que ainda, apesar 
de a reconstrução virtual do gênero em torno do traba-
lho e de a liberação sexual constituir a mulher como um 
indivíduo pleno vivendo em sociedade, tal qual o homem, 
tem-se o desejo de uma mulher que saiba dar conta de 
suas obrigações como esposa e mãe dentro do lar. Dessa 
forma, “o casamento incita o homem a um imperialismo 
caprichoso; a tentação de dominar é a mais universal, a 
mais irresistível que existe; entregar o fi lho à mãe, entre-
gar a mulher ao marido é cultivar a tirania na terra”. 

Por outro lado, reciprocamente, há uma entrega não 
deliberada por parte da esposa, que, embora deseje 
autonomia, muitas vezes satisfaz-se diante de seu em-
penho. As jornadas duplas, triplas, quádruplas... das 
quais é refém tornam-se objeto de orgulho da sua ca-
pacidade, de forma que o casamento, como uma união 
por meio do amor, rende, sem dúvida, um aglomerado 
de papéis sociais (todos estes incluídos no papel de 
gênero) cumpridos em nome de valores matriarcais na 
gestão de uma família patriarcal.

Para Beauvoir, “é certo que o papel sexual da mulher é, 
em grande parte, passivo; viver imediatamente essa situ-
ação passiva não é tão masoquista como a atividade do 
macho é sádica; a mulher pode transcender as carícias, 
a comoção, a penetração para o seu próprio prazer…; ela 
pode também procurar a união com o amante e entregar-
se, o que significa uma superação de si e não uma abdi-
cação”. De mesmo modo, a função de mãe, principalmen-
te no cuidado e na educação dos filhos, constituindo-se 
como objetivo mor da existência feminina, caracteriza-

se 
t a m -
bém, de algum modo, 
como uma submissão.

Como ressalva, e levando em conta que Simo-
ne de Beauvoir também foi casada, é preciso con-
siderar que ao escrever os livros a intenção era a de 
promover uma reconstituição da mulher como sujeito, 
tal qual ela mesma se colocava. A própria autora, na in-
trodução de O Segundo Sexo coloca que quer ser impar-
cial, olhando objetivamente a condição existencial das 
mulheres, já que as acusações e as críticas à submissão 
da qual a mulher é vitima não são nenhuma novidade, 
ainda mais nos dias de hoje, para as mulheres que pen-
sam sua condição. Portanto, e considerando que, inde-
pendente de ser uma construção histórico-cultural, toda 
mulher deseja se casar, e que em toda “ligação, ao es-
tabilizar-se, acaba por assumir freqüentemente um ca-
ráter familiar e conjugal; nela se reencontram o tédio, o 
ciúme, a prudência, o ardil, todos os vícios do casamen-
to”. Entretanto, toda mulher ainda pode, tal qual colo-
ca a autora, retornando ao escopo do seu papel, sonhar 
“com outro homem que a tire dessa rotina”.

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com

Os Casa-
mentos de 
P.J. Hogan

Em plena era de contestações diretas e sem ro-
deios, alguém ainda se incomodaria em disfarçar 
suas idéias em glacês de gênero? P.J. Hogan sim. 
O australiano que deu vida à última versão do 
clássico Peter Pan sempre esteve ligado à con-
tracultura, apesar de seus fi lmes serem um mis-
to entre a comédia romântica e o melodrama 
– ainda que poucos saibam disso e prefi ram a 
facilidade de encaixá-lo como apenas mais um 
no cinema hegemônico.

Quando Hogan (marido da também cineasta Jocelyn Moorhou-
se do suspense A Prova) dirigiu O Casamento do Meu Melhor 
Amigo já com elenco estrelar, poucos sabiam que ele já havia 
falado de um outro casamento antes disso, o de Muriel. O fi lme 
que se chama justa e simplesmente O Casamento de Muriel está 
mais para os fi lmes da fase sueca de Lasse Hallstrom ou os de 
Todd Haynes do que para os fi lmes com Julia Roberts.

Muriel é a fi lha mais nova de uma família completamente he-
dionda. O pai, um político pilantra e adúltero, a mãe no limiar da 
insanidade e os fi lhos vagabundos, sustentados pelos desvios e 
subornos do primeiro. Digamos que Muriel, gorda, feia, clepto-
maníaca e obcecada por casamentos é a mais normal deles.

Magnifi camente interpretada por Toni Collete (O Sexto Sen-
tido) em começo de carreira, é na vida de Muriel que nos fi -
xamos e em sua já citada obsessão que a leva numa viagem 
a Sidney, onde os rituais de casamento servirão de alegoria 
para sua busca pelo autoconhecimento.

O modo de tratamento de Hogan, diferentemente do fi lme poste-
rior, foi num clima brega assumido, para não ser apenas uma crítica 
à própria instituição do casamento, bem como aos padrões femini-
nos de classe e beleza, ao ponto que, paralelamente, o foco e a hero-
ína são mulheres, a vilania é também em maior parte feminina.

Tudo bem que os tempos mudam e o que era brega é hoje 
pós-moderno, como o fato de inserir ABBA na trilha sonora. Mas 

digamos por cima que O Casamento de Muriel é um exagero, 
todas os maiores hits do quarteto estão no fi lme e não gra-
tuitamente. É certo que a subversão de Hogan é matemática 
e embalada em conceitos moralistas, o que o deixa ainda 
mais interessante. Assim como Frank Zappa na música, Ho-
gan critica usando a língua do criticado, e, o melhor de tudo, 
hoje em dia, fi nanciado pelo próprio.

Você vai pensar: o que Hogan tem de subversivo hoje em 
dia fazendo O Casamento do Meu Melhor Amigo e Peter 
Pan? Bom, seja pelo fato de o personagem de Ruppert Eve-
rett ser de longe a fi gura mais sexy num mesmo fi lme em 
que estão Julia Roberts e Cameron Diaz, (o que no meu caso 
como heterossexual me deixa no ponto certo de voltar a ler 
Freud) e pelas insinuações alegóricas de romance incestu-
oso num fi lme com linguagem infantil, creio que se poderia 
chamá-lo de subversivo, no melhor dos sentidos.

E é bom que continue assim. Hogan não é um nome que fi -
gura no primeiro escalão hollywoodiano. É apenas mais um; 
porém, é o que está mais perto da geração que deu gás a 
Cidade dos Sonhos na década de 70, como Scorsese, Co-
polla, Woody Allen, entre outros; trabalha com orçamentos 
nem modestos nem grandiosos, tem um público lucrativo e 
nas entrelinhas destila seus venenos. 

O cinema, se não subversivo, não serve para mais nada 
senão entretenimento descartável. A comunicação massiva 
tem seus deveres que vão de encontro à desalienação e ao 
‘pensar diferente’ de seu público; os EUA e mesmo o Brasil 
a usam como ferramenta de política e violência lobotomiza-
da, então, nada melhor do que alguns lá no meio darem a 

entender, pelo menos, que a coisa não é bem assim. Se 
eles pagarem, melhor ainda.

O fi lme O Casamento de Muriel será exibi-
do neste sábado, dia 07/06, às 19h30, 

no Sesc Cineclube Silenzio. A en-
trada é gratuita.
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O nascimento
da medicina social
(ET NÂITRE LE MÉDECINE SOCIÉTÉ)

(por 
Gilson Nóbrega*
CASCAVEL

(por 
José Luiz Ames*
CASCAVEL

A questão do poder não é o mais 
velho desafi o formulado pelas análi-

ses de Foucault. Surgiu num determi-
nado momento de suas pesquisas, as-

sinalando uma reformulação de objetivos 
teóricos e políticos que, se não estavam ausentes nos primeiros livros, 
ao menos não eram explicitamente colocados, o exercício de uma 
arqueologia do saber pelo projeto de uma genealogia do poder. 

O objetivo da análise é estabelecer relações entre os saberes – 
cada um considerado como possuindo positividade específi ca, a 
positividade do que foi efetivamente dito e deve ser aceito como 
tal e não julgado a partir de um saber posterior e superior – para 
que dessas relações surjam, em uma mesma época ou em épo-

cas diferentes, compatibilidades e incompatibilidades que 
não sancionam ou invalidam, mas estabelecem regulari-
dades, permitem individualizar formações discursivas. 

O Nascimento da Clínica, de 1963, retoma e aprofunda 
uma questão presente, mas pouco tematizada, no livro an-
terior: a diferença entre a medicina moderna e a medici-
na clássica. O estabelecimento e a caracterização desta 

ruptura são os principais objetivos dessa nova investiga-
ção. E a mutação não se explica por um refi namento 

de noções, que puderam ser mais rigorosamente de-
fi nidas, nem pela utilização de instrumentos mais 

poderosos, que tornaram possível conhecer algo 
até então desconhecido. 

Não se deve opor a medicina moderna a 
seu passado como se opõe ciência à pré-

ciência, racionalidade a irracionalidade, 
verdade a erro. O que mudou na verdade 

foi a própria positividade do saber com 
seus objetivos, conceitos e métodos 
diferentes. A análise arqueológica 

procurou, justamente, explicitar 
os princípios de organiza-

ção moderna em 
épocas dife-

r e n -

tes, 
e v i d e n -
ciando que esta se 
funda na história natural, enquan-
to aquela – mais explicitamente a anátomo-
clínica – encontra seus princípios na biologia. 

O Nascimento da Medicina Social encontra-
se, freqüentemente, em certos críticos da medicina atu-
al, na idéia de que a medicina antiga – grega e egípcia 
– ou as formas de medicina das sociedades primitivas 
são medicinas sociais, coletivas, não centradas sobre o 
indivíduo. O conhecimento que tenho da história grega 
me deixa perplexo, pois não vejo como se pode dizer 
que a medicina grega era coletiva e social. Mas não 
são esses os problemas importantes nesta temática, 
e, sim, a medicina moderna científi ca, que nasceu em 
fi ns do século XVIII entre Morgani e Bichat, com o apa-
recimento da anatomia patológica. 

A medicina de Estado, que se desenvolveu, sobretu-
do, na Alemanha, no começo do século XVIII. Sobre 
esse problema específi co não é válido dizer, como 
Marx, que a economia era inglesa, a política, france-
sa, e a fi losofi a, alemã. Pois foi na Alemanha que se 
formou, no século XVIII, bem antes da França e da In-
glaterra, o que se pode chamar de ciência do Estado.

O nascimento do hospital foi outra questão temática 
para Michel Foucault na tecnologia médica. A partir 
de que momento o hospital foi programado como um 
instrumento terapêutico, instrumento de intervenção 
sobre a doença e o doente, instrumento suscetível, 
por si mesmo ou por alguns de seus efeitos, de pro-
duzir cura. O hospital é uma invenção relativamente 
nova, que data do fi nal do século XVIII. A consciên-
cia de que o hospital pode e deve ser um instrumento 
destinado a curar aparece claramente em torno de 
1780 e é assinalada por uma nova prática: a visita e 
a observação sistemática e comparada dos hospitais. 
Houve na Europa uma série de viagens, entre as quais 
podemos destacar a de Howard, inglês que percorreu 
hospitais, prisões e lazaretos da Europa, entre 1775 e 
1780, e a do francês Tenon, a pedido da Academia de 
Ciências, no momento em que se colocava o proble-
ma da reconstrução do Hotel-Dieu de Paris.  

* Professor graduado em história e licenciatura e pós-graduado 
em história da educação brasileira pela Unioeste – Cas-
cavel/PR. E-mail: gilsonnobrega@ibest.com.br

Aristóteles:

O que é ser cidadão?

Para 
Aristóteles, o 
homem realiza sua 
essência participando 
da comunidade polí-
tica. O Estado, que é a 
palavra moderna com 
a qual designamos a co-
munidade política, exis-
te para possibilitar a vida 
plena, a melhor das vidas 
possíveis aos homens. A 
questão é: quando pertenço 
ou faço parte do Estado? Será 
que basta morar num território 
para pertencer automaticamen-
te ao Estado? Para responder a 
essas questões, é preciso saber o 
que é ser ‘cidadão’.

Aristóteles oferece uma defi nição 
curta e precisa: “cidadão é aquele 
que participa dos poderes do Estado”. 
Quer dizer, para ser membro da comu-
nidade política não basta morar num 
país. É imprescindível possuir um poder 
efetivo de intervenção no Estado. Quais 
poderes? Aqueles que possibilitam ao 
povo governar, legislar e julgar os assuntos 
públicos. Quem só obedece não é cidadão. 
Ser cidadão é obedecer e mandar.

Não resta dúvida de que o número de pesso-
as aptas a ser cidadãs depende do tipo de regi-
me existente num Estado. Aristóteles divide os 
tipos de regime em dois grandes grupos: os que 
governam em favor dos interesses privados (do 
tirano, dos ricos ou da massa) e os que gover-
nam em favor do bem comum. Os primeiros 
são injustos e os últimos são justos. Somente 
é possível ser cidadão nestes, pois, quando 
se governa em favor dos interesses privados, 
todo poder está concentrado nas mãos de 
quem controla o Estado.

Contrariamente ao que costumamos ouvir, 
Aristóteles não pensa que a cidadania é um 
privilégio automático concedido a alguns 
em virtude de seu nascimento. A pergun-
ta mais importante para Aristóteles não é: 
“quem pode ser cidadão?”. Muito antes é: “o 
que o cidadão 

p r i r 
os deveres 
estabelecidos na Cons-
tituição, de inserir-se ativamente 
nas diferentes formas de organização da socie-
dade responsáveis pela realização de uma vida feliz 
para todos. 

Por outro lado, denuncia a demagogia escondida sob 
determinados mecanismos de participação popular 
introduzidos por alguns governantes: os ‘Conselhos’. 
Vistos mais de perto, esses Conselhos geralmente res-
pondem, no fi m das contas, unicamente aos comandos 
dos próprios governantes. Em lugar de ser instrumentos 
de participação direta e efetiva no poder, tornam-se for-
mas de envolvimento justifi cadoras do autoritarismo sob a 
aparência de democracia. Um governante, quando não quer 
ou não consegue resolver um problema, o transfere a um 
Conselho. Com isso, a culpa pelo fracasso passa do 
governante para o povo! Em lugar de ser uma 
prática de inclusão, torna-se uma for-
ma de exclusão política.

pode fazer?”. É 
verdade que ele não reconhe-

ce o direito de cidadania às mulheres, 
aos escravos, aos estrangeiros e aos menores. 

Contudo, 2.500 anos depois, quanto nós avança-
mos? Além de havermos suprimido legalmen-
te a escravidão (de fato ela continua existindo 
entre nós em muitos lugares, como confi rmam 
as seguidas denúncias), somente incluímos as 
mulheres! Quando examinamos mais de perto 
essa inclusão, a mudança não parece muito 
expressiva: quantas mulheres participam, 
efetivamente, dos poderes do Estado? Além 
disso, enquanto para Aristóteles o cidadão 
deveria exercer diretamente os poderes pú-
blicos (de governar, legislar e julgar), hoje o 
único poder que o cidadão exerce direta-
mente é o da escolha de seus representan-
tes. Ele apenas decide quem vai decidir 
por ele! Somente os eleitos exercem efe-
tivamente todos os poderes em conjunto 
com um outro grupo responsável pelas 
funções judiciárias – que sequer 
é eleito pelo povo – e os gover-
nantes (prefeitos municipais, 
governadores de estado 
e presidente da repú-
blica).

Por um lado, a 
lição que Aris-
tóteles nos ofe-
rece é de que, 
para ser cida-
dão, é preciso 
participar efeti-
vamente da vida 
da comunidade 
política. Essa 
participação não 
pode limitar-se à 
escolha dos nos-
sos representan-
tes. Ela implica 
na obrigação de 
dizer livremente 
nossa opinião, de 
exigir os direitos 
garantidos pela 

lei, de cum-
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