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A volta dos que 
não foram

Deus lhe
pague

Piores que cartomante charlatã 
e vidente de meia-tigela estão os 
especialistas em comunicação, es-
ses amantes das previsões pessimistas. Com a revolução 
dos meios de comunicação, a chegada da TV e de todo o 
blá-blá-blá, a Internet e o poder de invencibilidade instituído 
a ela, já foram mortos o livro, o jornal impresso, a capaci-
dade de leitura das pessoas. Enterrados a muitos palmos, 
para eles, estão a capacidade de reinvenção dos meios mais 
antigos, de conteúdo dos impressos, de vontade de mudar. 

O mais recente visionário das trevas foi o jornalista especiali-
zado em Internet, Paul Boutin, da revista de tecnologia Wired. 
No artigo Twitter, Flickr, Facebook Make Blogs Look So 2004 
(Twitter, Flickr, Facebook fazem blogues parecer tão 2004), 
Boutin é categórico. “Pensando em lançar um blogue pessoal? 
Aqui vai um conselho amigável: não o faça. E se você já tem 
um, encerre-o”. A idéia segue com as afi rmações de que a blo-
gosfera está repleta de lixo, e que não há espaço para blogues 
amadores, somente bloggers profi ssionais conseguem se so-
bressair. Para ele, o Twitter é em 2008 o que foram os blogues 
em 2004, e os possíveis 140 caracteres do ‘miniblogue’ são o 
diferencial. Afi nal, “dos bloggers hoje se espera que escrevam 
um texto inteligente, inspirado e ágil para competir com os do 
The New York Times. O limite de caracteres do Twitter coloca 
todo mundo no mesmo nível”. O artigo completo em wired.
com/entertainment/theweb/magazine/16-11/st_essay.

Do outro lado da balança e do fi m dos tempos, a revista Época 
lança um guia dos 80 blogues que você não pode viver sem 
ler. Os 25 principais blogueiros do País indicaram cada um 14 
blogues, que foram juntados às indicações dos especialistas da 
redação deles. Da subjetividade e do recorte, fi caram 50 brasi-
leiros e 20 internacionais, além dos blogues da revista. “Nosso 
objetivo não foi montar uma lista dos melhores blogs, mas sim 
uma espécie de guia de navegação pela blogosfera”. A lista 
em ordem alfabética você confere no site da revista, mas eu já 
adianto a resposta da blogosfera à empreitada: os incluídos co-
memoraram, outros ignoraram, muitos reclamaram. Normal, 
listas nunca são muito totalmente aceitas, mas está aí. O guia 
se pretende anual, o que leva a crer que eles não dão muito 
crédito a Boutin, ele próprio, por sinal, dono de um blogue.

Vamos nos ater hoje a alguns dos blogues internacionais 
indicados na lista. Afi nal, normalmente orbitamos pelos 
que optam pela língua de Camões. boingboing.net é um 
deles. Autodenominado um “diretório de coisas maravilho-
sas”, o espaço foi um dos primeiros blogues de variedades. 
Dentre os últimos posts, tiros artísticos e post-mortem de 
William Burroughs em Amy Winehouse, a agricultura de 
exposição da China e as abóboras gigantes deles. O engad-
get.com surpreendeu por ser um dos cinco blogues mais 
populares do mundo. Uma prova é que as ações da Ap-

ple despencaram 3% em minutos 
quando o site noticiou um rumor 
equivocado sobre o lançamento 
do iPhone. Já sabe, tecnologia 
– rumores e verdades – é lá. 
Disponível em vários idiomas, 
ainda não em português. Por úl-
timo, vem o englishrussia.com, 
“um blogue diário de entrete-
nimento voltado a eventos dos 
países que falam russo (...). Todo 
dia coisas interessantes aconte-
cem coisas interessantes nos paí-
ses que possuem 1/6 da população 
mundial”. Forma inusitada de contar 
o que por muito tempo não foi conta-
do pelo regime socialista.

Enquanto defuntos, ainda muito falantes.

A publicação de um 
livro em uma boa edi-
tora depende do grupo 
editorial, que poderá aceitar ou repudiar a obra. Pensando 
dessa forma, muitos autores podem ter sido enterrados por 
maus editores que não souberam ver a grandiosidade, pos-
sivelmente, existente em livros rechaçados. Felizmente te-
mos bons editores que souberam retirar da homogeneidade 
aqueles que realmente fi zeram a diferença. Este é o caso da 
Editora José Olympio, fundada em 1931 e hoje pertencente 
ao grupo Record. A livraria e editora, mais conhecida nos 
anos dourados da cultura como a Casa José Olympio, abri-
gou os maiores nomes da literatura brasileira do século 20. 

Na década de 1930, quando o fundador, de mesmo nome 
da editora, abriu as portas ao mercado livreiro em São Paulo, 
a realidade intelectual e política era outra. A capital política 
era o Rio de Janeiro, e era nas ruas de Copacabana, Leblon 
e Botafogo que o fervor intelectual fazia-se mais intenso no 
País. Logo após fundar a editora em São Paulo, o idealizador 
a transferiu para a Capital Federal, e foi na Marquês de Olin-
da, 32, no bairro do Botafogo, que o visionário José Olympio 
ajudou a traçar a história da escrita brasileira.

O nome se confunde com a história da literatura nacional 
do século 20, e para demonstrar a grandiosidade da edito-
ra no contexto literário basta citar alguns nomes: José Lins 
do Rego, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drum-
mond de Andrade, Jorge Amado, Gilberto Freyre, Sérgio Bu-
arque de Holanda, João Cabral de Melo Neto, Rubem Braga, 
Fernando Sabino, Ariano Suassuna, Nélida Piñon, Aurélio 
Buarque de Holanda, Vinicius de Moraes, Clarisse Lispector, 
Lygia Fagundes Telles, Antônio Callado, Rachel de Queiroz. 
Todos autores que pertenciam à Casa de José Olympio ou 
mesmo lançaram a primeira obra pela editora. Nas palavras 
de Gilberto Freyre, autor da Casa, a editora não era apenas 
um estabelecimento, “era uma força, um ânimo, um espíri-
to, há anos inseparável da cultura brasileira”. 

Destaco, além destes autores, Guimarães Rosa. Foi na 
Casa e pelas mãos de José Olympio que o mundo conhe-
ceu a primeira obra do gênio. Em 1956 veio à luz Grande 
Sertões: veredas e Corpo de Baile. Foi por causa da fi na 
sensibilidade do editor para realçar aqueles nomes talen-
tosos que a literatura nacional logrou destaque no campo 
cultural daqui e internacional.

Na década de 1970, a editora foi abarcada pelo BNDES 
(Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) 
e, posteriormente, incorporada ao grupo editorial Record. 
O momento atual da José Olympio é de reavivamento. Com 
novos projetos encampados, os grandes nomes descobertos 

por José Olympio estão sendo reeditados. Um 
dos títulos é O coronel e o lobisomem (José 

Olympio, 1975, 182 p., R$ 8), de José Cândi-
do de Carvalho, romance bem-humorado de 
um Brasil patriarcal açucareiro constituído 
de lendas e de folclore. Outro livro lançado 
pela editora, que igual ao anterior pode ser 
encontrado no Sebo do Paulinho (Traves-
sa Jarlindo João Grando, 32), é Seleta em 
prosa e verso (José Olympio, 1964, 311 
p., R$ 5), de Augusto Frederico Schmidt, 

poeta da segunda geração modernista. 

O editor José Olympio morreu aos 88 anos vi-
vendo em uma casa alugada no Rio de Janei-

ro, esquecido, quando deveria ser lembrado 
pelo enorme favor que prestou à formação 
cultural do País. Tão importante quanto os 

grandes escritores é o editor que acreditou 
no potencial que tinham a oferecer.

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

O desejo, este da carne, avassala. Não se trata de comiseração pelo alheio, é dese-
jo. Excede o amor, a sedução e a inquietação crônica do corpo. O corpo que vai e vem, 
extasiado. Exerce a sorte no imprevisível, sem preocupação moral. Transpassando 
o elementar previsível, pontilhando a inocência perversa do homem. Ossos, carne e 
sangue formando um jorro de prazer que não queda, é constante. Sem mesmo preo-
cupar-se com decisões ou conseqüências o corpo dessa vez não fala, faz. Preceden-
tes moralistas fi cam aqui, à frente não há travas. Lutar contra o corpo não faz hora 
na mágica da volúpia e da libido. No tílburi que leva dois corpos apenas um animal 
emprega forças na condução: a sensação primeira do prazer.
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Aquela tela gigante. O som ensurdecedor e 
estrondoso. O conforto das poltronas. A luz 
vermelha no chão indicando onde pisar e 
não pisar. Tudo acarpetado, digno. Melhor 
ainda é o escurinho e a companhia que se 
senta ao lado para ver ao lançamento mais 
comentado do mês. Pipoca também não 
poderia faltar. Imagine-se nessa situação. 
Passam-se alguns minutos e você se dá 
conta de que não está vendo o fi lme pelo 
qual pagou, entretanto, tudo lhe parece 
familiar. Os atores do fi lmes são muito 
parecidos com pessoas que você conhe-
ce, os lugares são comuns, as ações pa-
recem já ter acontecido com você. Tudo 
está fora do comum e se relaciona com 
você. Então se dá conta de que está 
assistindo à sua vida passar na tela à 
frente. Foi usando deste recurso que 
o escritor gaúcho Josué Guimarães 
escreveu e publicou em 1980 a obra 
Camilo Mortágua (L&PM Editores, 
1980). O cenário para apreciação 
e fruição é a capital gaúcha. Gui-
marães vai recuperar a imagem do 
antigo Bairro Azenha, a Avenida 
Independência e a Santa Casa de 
Misericórdia. Durante a primeira 
semana de abril de 1964 – pos-
terior ao golpe militar e consoli-
dação das Forças Armadas na 
política –, o personagem título 
vai assistir a setenta anos da 
própria história e da história do 
Rio Grande do Sul, do Brasil e 
das guerras na Europa, pas-
sando frente aos olhos. 

Esses setenta 
anos de história 
se iniciam com 
o nascimento do 
protagonista ain-
da no fi m do século 
19. No decorrer do 
relato eles se apre-
sentam embutidos 
em três noites, em três 
sessões de cinema. Ca-
milo sentado na sala de 
cinema assiste à suces-
siva e disparada desagre-
gação da existência dele e 
da família Mortágua. Toda 
a silhueta da vida de Camilo 
é contida inteiramente na se-
mana de abril. Camilo está in-
teiramente ligado ao momen-
to político da época, apesar de 
parecer alhures. É na fi gura do 
personagem que Guimarães vai 
iniciar o rito de passagem. O fi m 
de uma era que Camilo e a família 
simbolizaram para o nascimento 
de um novo período.

No ritual de passagem, a imolação 
do cordeiro-personagem-herói é im-
prescindível para o surgimento da nova 
era. A saga dos Mortágua, as estâncias, 
a rede de lojas de materiais de constru-

ção vão pelo ralo. Em vez de Cleópa-
tra – A Rainha de César que Camilo 

escolheu ver, a destruição pessoal 
era ao cartaz. O recurso narrativo 

usado por Guimarães facilita a leitura e 
contextualiza de todo o leitor no universo 
do romance. Os primeiros dias da dita-
dura fi cam claros diante da narrativa 
do horror que se espalhou pelas ruas 
de todo o País. Em Camilo está con-
densada toda a aventura humana 
destinada ao sacrifício e revelada 
a oportunidade da consumação. 
Nesta ação, se o autor se propôs 
a reconstituir o passado para 
dar o prognóstico da deterio-
ração de um grupo social que 
exerceu um domínio inques-
tionável no Sul, misturado a 
pitadas de romance históri-
co, ele ainda se lança para 
o presente do leitor que 
vai degustar a obra em 
qualquer época, deixan-
do sempre a indagação, 
relevante, que se rela-
ciona à permanência 
ou à modifi cação das 
causas que levaram 
Camilo ao holo-
causto. Evidencia 
na morte a proba-
bilidade de que 
ninguém pode 
fugir dessa 
possibilidade 
aterradora: a 
decadência 
total do ser 
humano.

Tudo conspira 
para o conto

O grande lance é desligar a tevê. Chuva. O Maurício do chumbo não atendeu, nem o Mar-
quito. Acabou o fósforo. Sem luz, não dá pra acender o fogão. Sem cigarro, então. Aproveitei 
e desliguei também o celular. A mãe não tá. A Bravo! Acabou. Ainda tenho a Piauí, mas 
deixa pra lá. Não adianta. Não tem mais como negar: vou ter que escrever.

Até o moletom está confortável. As cicatrizes pararam de coçar, e até agora não saiu ne-
nhuma casquinha pra eu tirar com a unha. Daí sai aquele sangue pouco, que cai no chão e 
cora o assoalho. A estampa é tão velha que desmancha um pedaço a cada lavagem. Hoje a 
mulher que limpa a casa apareceu. Fumando, e Havaianas na chuva.

A gata também cessou o miado e deitou lânguida no sofá. Tentei puxar conversa e nada. 
Dela, apenas uns pêlos brancos e gigantes grudados na minha sobrancelha. Noto, tiro e volto 
a me desconcertar. Experimentei abrir a sacada para ver se assim ela fugia. Mas só senti o 
vento de chuva balançando meu cabelo meio molhado, meio seco do banho frio.

Tem cerveja na geladeira. Tem vinho também. Mas, melhor não arriscar. Só por hoje, é me-
lhor não arriscar. Tem umas uvas num pirex. E tem gelatina de uva noutro. Não que eu goste 
de uvas tanto assim, mas... Não, não. Realmente, melhor não arriscar. Faço de conta que é um 
daqueles dias normais e requento o almoço no forninho. É prato feito.

Ouvia Neil Young há dez minutos. Tentei tocar Ohio, mas estourou a mizinho do violão. Tudo 
conspira para o conto. Mas, que deixe fl uir a forma diferente, até um pouco aritmética de escre-
ver, o que foge outro tanto do meu estilo. Estilo este que, aliás, eu não tenho. Mas até agora já 
se foram quatro parágrafos de quatro linhas. Mais um.

A bateria do note tá no fi m. Restam quatro ou cinco minutos, ou dois parágrafos, como você 
preferir marcar o tempo. Saber a hora, na verdade, é o que menos me importa agora. Corro con-
tra aquele que acaba em um jogo pra ver quantos parágrafos ainda dá para escrever. Sempre, 
sempre mesmo acabando no fi nal da quarta linha. Assim: ponto.

Acho que quando isso acabar, eu vou dormir. Não tô nem um pouco na pira de sentar em outra 
daquelas cadeiras vermelhas com marcas de cerveja do Bar do Beto. Aquele cheiro do banheiro 
mal lavado. A mulher do Beto meio que não tem um braço inteiro. Mas ela faz até cachorro quente 
e croquete. Acho que é ela, também, que limpa lá.

Sinto culpa por parar e pensar dois minutos no que escrever. A tendinite agradece. Acabei op-
tando por dormir, mesmo. Amanhã, quem sabe, eu acordo cedo e vou visitar um bom sebo. Ai 
se tivesse. Na verdade, isso foi uma grande mentira que eu contei. Aqui não existem sebos, nem 
livrarias, nem lojas de discos e instrumentos velhos. Nada.

Uns gaúchos começaram a tocar moda no bar do Gugel, aqui na esquina. Graças, a chuva 
voltou a surrar forte a janela e abafou o sertanejo. Ainda não tive coragem de pôr outro som 

pra tocar aqui. A luz voltou, e assim o computador, a televisão, e qualquer outra coisa interativa 
capaz de tirar toda a minha atenção e vontade de escrever de novo.

Finalmente, acendo o cigarro e volto à sacada. Um pingo de chuva cai bem na brasa. Mas, 
bem em cima da brasa. Eu disse que um pingo de chuva apagou o meu cigarro. Um gato bran-

co meio manco tentou subir em uma caixa de sapato em cima do lixo. Caiu, se assustou com 
os ônibus da faculdade, e correu para a construção do sobradinho.

Um parente do gato branco e manco atravessou a rua molhada, iluminada pela luz quase 
vermelha do poste. Nenhum carro o atropelou. E nem mesmo ele acelerou o passo. Sumiu na 

escuridão do outro lado da rua. Às vezes eu penso onde é que eles comem. Se é lixo, ou sei lá. E 
me pesa a consciência de gastar oitenta reais no rango da minha gata.

*Jornalista por formação, vocalista por insistência e escritor por desespero
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Acenos e Afagos, 
Noll, e a estética

pós-mod

LUTÁVAMOS NO CHÃO FRIO DO CORREDOR. Do 
consultório do dentista vinha o barulho incisivo da bro-
ca. E nós dois a lutar deitados, às vezes rolando pela 
escada da portaria abaixo. Crianças, trabalhávamos no 
avesso, para que as verdadeiras intenções não fossem 
nem sequer sugeridas. Súbito, os dois corpos pararam 
e ficaram ali, aguardando. Aguardando o quê? Nem nós 
dois sabíamos com alguma limpidez. A impossibilidade 
de uma intenção aberta produzia essa luta ardendo em 
vácuo. O guri meu colega de escola estava nesse exato 
minuto me prendendo. Seu corpo em cima do meu pare-
cia tão forte que teria de me render. O que sentiriam os 
rendidos? E as conseqüências práticas, quais seriam? 
Contei de um colega cujos pêlos do pentelho –, aliás, 
com um futuro ruivo, começavam a nascer. Pentelho? Eu 
trouxe a novidade pronunciando por ignorância a últi-
ma vogal com um “a”. Os pêlos apareciam primeiro na 
região da virilha, nas laterais, portanto. Ou mais embai-
xo um pouco, quase no saco. Nunca ouvira falar antes 
desse tufo encrespado a encobrir o sexo parcialmente. 
Na minha drástica compreensão, esses fios emaranha-
dos deveriam coroar a escalada sexual. Coroar de al-
gum modo que agora me fugia. O que viria depois da 
floração da pequena juba parecia ainda muito distante, 
se é que poderíamos contar com alguma outra grande 
novidade da genitália em botão. Acreditávamos os dois 
que a excitação de um corpo conheceria a plenitude 
com a chegada do pentelho. A luxúria adulta estava en-
tão lançada. Vivíamos padecendo no aguardo da bendi-
ta erupção [...] A possibilidade de sermos pilhados pelo 
dentista mais dramatizava o sentimento meio fosco en-
tre o gozo e sua imediata negação. Para fugirmos do 
dilema, lutávamos, lutávamos sempre mais, rolávamos. 
[...] Nunca mais sentiríamos tanto tesão por outra maté-
ria tão improvável quanto a nossa. (p. 7-9)

Acenos e afagos (Record, 2008, 206 p.)

A escrita, o corpo, o desejo
Ninguém lê João Gilberto Noll impunemente. 

A leitura dele produz um efeito estéti co pessoal e 
intransferível na medida em que lemos o livro como 
a senti r que o texto se prepara numa espécie de ludo 
sexual solitário e cresce em ereção para um clímax 
em jorro orgasmáti co. Daí este ensaio limitar-se a 
apresentar tão somente as imagens iniciais do ro-
mance, porque, afi nal, não podemos gozar no lugar 
do outro. Seria tão ou igualmente lesa-arte quanto 
uma sinopse de Almodóvar – impossível reduzir-lhe 
o sensualismo pictório –. Assim se dá com a prosa de 
Noll, a cada página, há um precipitar de imagens que 
se vão confi gurando pela intuição que nos conduz a 
estalar os limites do real, afl orando aí o princípio do 
prazer, e trazendo ao plano da linguagem a imagem 
do desejo. Nunca uma leitura-voyeur. Nós a senti -
mos a contrapelo como uma poéti ca corporal. Leitu-
ra (psicanalíti ca? Literária?) – desvendadora atenta à 
carga concreta, material da expressão, como teste-
munho dos senti dos; platonismos à parte, mas essa 
literatura se constrói na e pela dimensão dos afetos; 
ela se assume, assim, uma metáfora do desejo, na 
medida em que este está fundamentalmente ligado 
às representações e às arti culações dos signifi cantes 
que conduzem ao senti do.

Mas, a despeito de ser proposto pelo narrador, em 
um dado momento da narrati va, como uma “epo-
péia libidinal”, Acenos e afagos, o mais recente lan-
çamento de Noll, está longe de ser um desses livros 
que se lêem com uma mão só.  E para os que acom-
panham a escrita desse autor gaúcho – desti tuída 
de gauchismos, mas repleta de gauchismos baude-
laireanos –, seja pelos bancos acadêmicos de Letras 
(nem sempre tão excitantes assim, quando tratam 
das produções mais contemporâneas), seja pela lei-
tura catalíti ca, que dilacera nossas perplexidades 
mais ínti mas, tocando-nos, desestabilizando-nos, 
pela escrita emergencial, cujo lirismo sinestésico tra-
duz certa dose de apelo, danação, errância, Acenos 
e Afagos é a volta da ars poeti ca de  Noll a essa lin-
guagem nevrálgica, labirínti ca, cúmplice absoluta do 
eros. Por ‘escrita nolleana’ entendemos as marcas 
de pluralidade consti tuída no signo da transgressão 
homotextual, e do estranhamento, da sintaxe narra-
ti va assimétrica, convulsa, esquizóide – num misto 

ciação. O tecido da 
estrutura social sem-
pre se viu retesado por 
essas contradições, e aqui, 
ele se insinua, se desenvolve, 
se concretiza em consonância 
com a arquitetura narrativa. Há uma 
desestabilização da concepção burgue-
sa do espaço geometricamente ordenado, 
em virtude de uma lógica do movimento, da 
dispersão, do descontínuo, que nos remete, por 
contigüidade, a toda uma figuração espacial híbrida 
que marca outros livros do autor – Acenos e afagos 
retoma, nessa economia do espaço, a preferência 
de Noll pelos não-lugares –; neles, as noções iden-
titárias, relacionais, históricas são desfeitas, em 
uma clara-escura relação com o processo de inde-
terminação da identidade sexual do narrador-per-
sonagem, constituindo-se como eccentric subjet, ao 
remapear os limites do corpo, do discurso, da cons-
ciência, por uma dialética da negatividade.

Assim como Baudelaire tropeçava em palavras nas cal-
çadas, Noll tropeça na libido – libido da escrita. Talvez 
seja exatamente nesse traço inequívoco de moderni-
dade – a fl anerie baudelaireana –, o que em Noll reco-
nhecemos como uma espécie de diáspora errante, da 
escrita, do desejo, da interdição, da palavra como lugar 
de fala e de escuta dessa libido.

Acenos e afagos, não obstante uma semânti ca nua e 
crua, por vezes suprassexual, talvez seja o livro em que 
ela, paradoxalmente, se pretenda menos ‘anatômica’. 
Nesse romance, Noll nos mostra, pelo agenciamento 
das questões relati vas aos papéis sexuais, o corpo como 
lugar em que se instalam coerções e as incontornáveis 
práti cas de subordinação e assujeitamento, uma espécie 
de ‘gozo trágico’. Nessa psicanálise da escrita do corpo 
– e do corpo da escrita –, o autor nos apresenta o que 
se poderia considerar uma epopéia do desejo. Nela se 
forja essa tragicidade, posto que a experiência humana 
do desejo, ensina-nos a Psicanálise, é uma experiência 
trágica. O desejo tende a se fi rmar contra tudo e contra 
todos, pode ser silenciado, como bem historicizou Fou-
cault, por dispositi vos de biopoder; mas como o mesmo 
fi lósofo também descorti nou, o desejo nunca pode ser 
de todo escamoteado, porque, também historicamente, 

de nem loucura mais produti va nem normalidade mais centrada –, que cerceia e liberta 
personagens ora em um euforismo inconti do ora em uma vacuidade existencial.

Entretanto, Acenos e afagos não se consti tui um dejavù nolleano; ainda que o pró-
prio autor aceite uma certa fi liação ao dilacerante A fúria do corpo, escrito em 1981, 
os romances diferem em relação à entrega incondicional das personagens ao gozo, 
rompendo com nossos horizontes de expectati vas. Que termine em gozo, transfor-
mação ou revelação é uma metáfora de própria elaboração textual, na medida em 
que o desejo mostra-se incontornável, ele visa essencialmente a uma superação em 
direção ao desconhecido.

Aliás, essa tem sido, ao longo da produção desse autor, desde o fi nal da déca-
da de 1970, uma das predileções da estéti ca nolleana, uma incisiva confi guração 
artí sti co-formal tão agonísti ca quanto o eroti smo homoafeti vo que agencia o 
imaginário literário formado por ele. No texto opera-se uma espécie de 
desterritorialização da forma literária, transformando em conteúdo 
latente o trânsito entre experiência fi ccional e a experiência ur-
bana da contemporaneidade.

Nela, o corpo, um autênti co leitmoti v, é explorado 
como categoria social e pré-discursiva, propondo 
uma ressignifi cação das identi dades, naquilo que 
têm de transitórias, errantes, e, talvez, por isso 
mesmo, verossímeis. Em Acenos e Afagos, 
o narrador de Noll se vê temeroso pela 
diluição das margens entre o eu e o 
outro, e isso quase o transforma em 
herói épico sem eira nem beira. 

Às vezes, esse sujeito apa-
rece sob um olhar convul-
sionado, próprio de uma 
experiência neobarroca, 
que engendra o frag-
mentarismo atribuído 
à pós-modernida-
de, evidenciando, 
assim, a tensão 
gerada entre a 
fenomenologia 
da obra e esse 
gozo da enun-
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de João Gilberto
a homotextual na
ernidade

De todos os ro-
mances de João 

Gilberto Noll, Acenos e 
Afagos é o que mais incisiva-

mente nos propõe uma textuali-
dade como lugar de encenação de 

uma fi cção política que questiona os 
regimes sexuais heteronormativos basea-

da no corpo e no prazer – uma metáfora da 
falência de uma sociabilidade corporal de frontei-

ras visíveis, de natureza binária masculino/feminino 
–. Texto-sintoma para uma psicanálise de vínculo social, 

tanto quanto para os estudos gays e lésbicos, como a teoria 
queer ou aos estudos pós-coloniais em literatura, que arti-
culam, com critérios epistemológicos diferentes – mas que 
dialogam entre si no tratamento das questões da construção 
dos sujeitos –, as estratégicas textuais que põe em relevo o 
caráter provisório das noções de identidade. 

Acenos e afagos engendra aquela narração desejante e afi r-
mativa dentro de uma tradição homotextual brasileira e latino-
americana que, como demonstram alguns expressivos traba-
lhos dentro da perspectiva dos estudos culturais, reescreve o 
corpo sexual, compreendido como lugar de exercício subjetivo, 
de constituição mesma de um sujeito do desejo; tanto quanto 
opera um revisionismo em relação ao corpo na dimensão social 
regulada pelas injunções históricas.  

Homotextualidades:
estéticas e políticas
Essa historiografi a da homotextualidade, nos termos da fi c-

ção brasileira, tem sido escrita, na maior parte dos casos, 
pela ousadia anticanônica de artigos, ensaios, teses aca-
dêmicas, colóquios, e de obras como Devassos no Paraíso, 
de João Silvério Trevisan, ou A escrita de Adé: perspectivas 
teóricas dos Estudos Gays e Lésbicos no Brasil, de Wilton 
Garcia e Rick Santos. Outro contundente trabalho é o de 
Marcelo Secron Bessa, Histórias positivas: a literatura (des) 
construindo a AIDS, no qual foi incluída uma apresentação 
da produção cultural e literária que problematiza essas ques-
tões e que dão visibilidade a essas identidades sexuais. A 
questão inicial e condutória destes trabalhos remete a uma 
clássica pergunta, mas ainda inevitável: em que um olhar 
crítico homoafetivo acrescentaria à cultura brasileira e como 
a representação da homossexualidade se torna ou não es-
trutural a sua literatura. Partimos do pressuposto de que a 
sexualidade entra na defi nição do texto, essa é a mais didá-
tica concepção de homotextualidade, e não só por aspectos 

ideológicos ou biográfi cos, bem como para além 
da determinação dos topoi eróticos. Toda leitura 
e toda interpretação sempre partem de um lugar 
e de um sujeito: o da enunciação. Todos somos 
herdeiros de uma memória social, histórica, lite-
rária latino-americana, que traz as marcas violen-
tas dos regimes ditatoriais que impingiram por 
décadas um silenciamento dessas vozes plurais 
e uma subordinação. Por isso, soa-nos estranho 
que esse revisionismo literário – e libertário – en-
contre resistência de se normatizar dentro das 
grades curriculares dos cursos de letras, nas ins-
tituições de ensino superior. Nesse momento tão 
oportuno que marca as discussões sobre gênero, 
cânone, paradigmas, a construção dessa historio-
grafi a pode partir, por exemplo, de eleger como 
elemento norteador um levantamento de como 
a problemática das relações homoafetivas emer-
ge por meio de personagens, comportamentos, 
temas. Isso é importante, em um primeiro mo-
mento: não descartar nesse corpus literário, ver-
dadeiros traços, ruínas de uma história sufocada, 
residual. Evidentemente, isso não é sufi ciente; 
é necessário por a nu o solo que possibilitou a 
emergência decisiva de uma homotextualidade, 
para além de obras isoladas, momento que só se 
dá, acreditamos, na literatura contemporânea. 

Para tanto, ainda estamos levantando possibili-
dades de articulação entre obras, na moldura de 
uma historiografi a homoerótica, desconstrutora da 
dualidade homossexualidade/heterossexualidade, 
apesar da difi culdade de encontrar uma bibliografi a 
teórica específi ca que ultrapasse a problemática de 
uma história da homossexualidade ou estudos de 
casos em moldes antropológicos ou sociológicos – 
o que já é muito, considerando-se a tradição enges-
sada dos estudos literários que, até o surgimento 
dos estudos culturais, sempre foram omissos no 
trato dessas questões –.

A exclusão, o silenciamento e o interdito dessa 
problemática na crítica e história literária brasilei-
ra devem ser vistos de forma nuançada de modo 
que se procure entender a frágil emergência de um 
olhar crítico e uma produção diferenciada no pre-
sente, bem como as razões do silêncio no passado, 
como o medo da estigmatização e exclusão. 

Dissemos que ninguém pode ler Noll impunemen-
te, tanto quanto se torna impossível permanecer o 
mesmo depois de Puig, Bayly, Caio Fernando Abreu, 
Silviano Santiago. Toda leitura literária é um even-
to, uma reescrita da obra, uma projeção e um reco-
nhecimento dos fantasmas do leitor no texto, um 
gozo, sabemos. Toda crítica de literatura é judica-
tiva – ambas são estéticas e políticas –, o que nos 
leva a considerar que os estudos literários devem 
acionar, mais que estratégias de leitura, uma nova 
sensibilidade em torno da (des)construção do Sujei-
to e de desnudamento das dívidas histórico-sociais 
que promoveram, ao longo dos séculos, o apaga-
mento dessas vozes, na História, nas histórias do 
cotidiano, no imaginário, e, em particular, na litera-
tura. O olhar para a homotextualidade na literatura 
brasileira deve emergir sob o signo do revisionismo 
de paradigmas, de cânones hierarquizados porque 
tidos como inamovíveis; operar deslocamentos, 
desterritorializar verdades e desnaturalizar as rela-
ções entre linguagem e poder na constituição das 
identidades. Acenos e afagos, constituindo-se uma 
erótica verbal, como o desejo, está para além do 
princípio de prazer; propõe-nos uma genealogia do 
presente, na qual a homotextualidade possa repre-
sentar formas mais amplas de liberdade, de “cuida-
dos de si” – para sermos foucaultianos –. 

I grew up understanding something of the violence 
of gender norms: a uncle incarcerated for his ana-
tomically anomalous body, deprived of family and 
friends, living out his days in an ‘institute’ in the Kan-
sas prairies; gay cousin forced to leave their homes 
because of their sexuality, real and imagined; may on 
tempestuous coming out at the age of 16; and a sub-
sequently adult landscape of lost jobs, lovers, and 
homes. All of this subjected me to strong and scar-
ring condemnation, but luckily, did not prevent me 
from pursuing pleasure and insisting on legitimating 
recognition for my sexual life.

Gender Trouble, Judith Butler

Sugestão de leitura

Romances

El beso de la mujer araña, Manuel Puig

Onde andará Dulce Veiga, Caio Fernando Abreu

Harmada, João Gilberto Noll

No se lo digas a nadie, Jaime Bayly

Crítica

Queer theory: an introduction, Annamarie Jagose

O local da cultura, Homi Bhabha

O lesbianismo no Brasil, Luiz Mott

Pós-modernismo: história, teoria, fi cção,
Linda Hutcheon

História da sexualidade, Michel Foucault

* Mestrando em Letras – Estudos Literários – UEM.
Professor de Literatura nos Cursos de Pós-graduação em Letras da 
Unipan – Cascavel. Contato: sandro@unipan.br

forjamos espaços, insti tuições, agenciamentos, enfi m, que se confi guram como lugares, como 
vontades de saber. A parti r deles é que se podem reconsti tuir os processos insidiosos de esti gma-
ti zação, outremização, patologização ou confi namento. O desejo, elemento fundante, permane-
ce indestrutí vel até a morte justamente porque é da ordem de tânatos. O desejo é sempre des-
viante, erráti co, remete a uma perda fundamental a parti r da linguagem, dizem os psicanalistas, 
é, enfi m, uma demanda vital para o sujeito. 

Visualizamos nesse desejo um verdadeiro projeto poéti co em Acenos e Afagos, na medida em 
que ele se expressa como núcleo irradiador de signifi cado, ao reinventar uma masculinidade, 
ao reconfi gurá-la a parti r do corpo. No drama existencial que avulta da metamorfose pela qual 
passa o narrador-personagem, é possível ler uma estéti ca da identi dade; nela, o sujeito é a 
marca de um interesse socialmente construído e inserido no corpo pela economia de um dese-

jo administrado, como instância material que, sabemos, possibilita um conjunto de práti cas, 
de ações simbólicas de dominação em um contexto social mais amplo. 

 El panorama de mujeres solitárias y errantes y hombres agarrados insoste-
niblemente em médio de un mundo social transitado por violencia sugie-

re una diagnostica profunda de nuestra situación de no-futuro. Que la 
necesidad de transformar las estructuras de género y las normas 

de sexualidad está a la raiz de todo posibilidad  de esperanza.

¿como vamos a armar una sociedad no
hetero sino multisexual?

¿que formas de convivencia podemos imaginar 
más allá de la revolución de los géneros?

¿como re-encantar el mundo con nuevos
erotismos emancipados?

¿donde se gestiona la autopoiesis 
de un nuevo orden sócio-sexual?

Es un vacío semântico conse-
cuente, urgente y planetário.

Los imaginários planetá-

rios, Mary-Louise Pratt
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SiCKO –
SOS Saúde

(SiCKO)

Michael Moore

7 prêmios, mais 7 indica-
ções, uma ao Oscar

123 min.

EUA, 2007. Cor.

GUNS N' ROSES

Chinese Democracy

2008

Rock

Indicado por:

Anderson A. Costa

Lembre-se: o documentário não tem 

compromisso algum com a realidade. O 

contrário se trata de um mito, tal qual 

a imparcialidade no jornalismo. Fernão 

Ramos, o mais respeitado teórico brasi -

leiro do cinema documentário, ressalta 

que a principal característica desse gê-

nero cinematográfico é a asserção: ele 

afirma algo e contextualiza esse ‘algo’ 

com ‘recortes’, ‘enquadramentos’ do 

que chamamos realidade.

Tenha isso em mente quando se deparar 

com o – talvez – mais polêmico, sensacio-

nalista, panfl etário (e vários et cetera) do-

cumentarista da atualidade: Michael Moo-

re. Isso se deve ao fato de esse cineasta 

por vezes se preocupar demais com o ‘es-

petáculo’, com o ‘show’ do que com o ‘algo’ 

em si. Vários detalhes signifi cativos estão 

longe dos olhos dos espectadores (como 

ele entra e sai de cada país, por exemplo. 

E não se engane com as ‘descobertas’ do 

diretor: nada é tão espontâneo quanto ele 

demonstra, em especial neste SiCKO).

Quem assistiu à crítica que Moore fez à 

cultura armamentícia norte-americana 

em Tiros em Columbine ou à guerra sem 

sentido em Fahrenheit 11/9, verá que aqui 

a proposta é a mesma – e com a tradicio-

nal dose de humor e ironia –, só que o alvo 

agora é o sistema de saúde. Moore denun-

cia a corrupção da indústria securitária, o 

‘esquema da saúde’, e faz comparações 

com outros países para defender a gratui-

dade do atendimento. Nessa jornada, cria 

algumas boas sacadas (a maioria com um 

crítica política feroz), como levar os bom-

beiros que trabalharam no 11/9 e que fi -

caram doentes para a base militar dos EUA 

em Cuba(!), para que recebessem o mes-

mo tratamento médico que os terroristas 

da Al Qaeda que estão presos lá. 

Note que neste filme Michael Moore dá 

rosto à maioria das estatísticas, o que 

lhe rendeu pontos com a crítica. O mais 

interessante é que de uma forma ou ou-

tra, por meios questionáveis ou não, há 

alguém botando a boca no trombone, 

um cartaz gigantesco frente, até agora, 

a mais de 30 milhões de espectadores, 

sobre um problema muito sério. E se a 

saúde vai mal lá, estando eles em 35º no 

ranking da saúde, imagina no Brasil, que 

está em 125º? Precisamos de mais pes-

soas com o espírito michaelmooreano.

 Deu medo
   (In)esperado
Aumenta
            o volume

  Ridículo
    Invejável
Tá, deixa
   passar

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

O domingo à tarde oferece nada ou quase nada 
aos desesperados que insistem em se postar dian-
te da televisão. Naquele domingo de há três meses, 
o zapping não propunha possibilidade de redenção 
até que o inusitado apresentou-se. Num canal per-
dido em meio ao chiado indistinto do resto, um clipe 
encheu a sala de passado: November rain.

A melodia da depressiva e longuíssima música de Axl Rose 
e companhia mudou o tom do domingo e da lembrança. Guns 
N’ Rose, para mim, eram mais as baladas mesmo. Mas o Guns 
também era outras coisas. Era a loucura de Axl rebolando de cue-
ca sobre o palco, o Slash – cujo nome eu só conheci muito depois 
de que os ouvidos conheceram o som da guitarra –, era o passado.

Durante a epopéia que se tornou a espera do novo CD, eu podia 
medir a esperança no tom dos gunners (como se autodenominam 
os admiradores da banda) ao meu redor. Compreensível, o Guns, 
afi nal, cresceu com a minha geração. A primeira formação é de 
1985. A epopéia dita vem do fato de que Chinese Democracy foi o 
primeiro álbum com faixas inéditas desde 1991.

O infi ndo lança-não-lança, na minha opinião, criou uma expectativa tal-
vez maior do que o necessário. Além disso, é mais uma prova de que o 
Guns se tornou um mito não só pelo que fez nos palcos, mas em gran-
de parte pelo que fez fora deles. Não quero ofender nenhum gunner, 
mas não sou fanática. Sempre gostei de algumas músicas (November 
rain, Don’t cry e Patience as preferidas), e o que ouvi em Chinese Demo-
cracy, a princípio, não agradou. Talvez tenha sido a sombra da primeira 
audição que aparentemente se abateu sobre a crítica especializada no 
Brasil: muitos acabaram com a mistura eletrônica que se percebe em 
parte do CD (ênfase nas três primeiras faixas, além de Scraped) ou com 
o lance mais pop que se estende no todo. A partir da segunda audição, 
entretanto, descobri o quê: adorei o CD, ele tem o que eu sempre mais 
gostei no Guns, as baladas (que estão mais para crescentes, pela ‘agi-
tação’ que ganham no decorrer de cada faixa). Destaque para Street of 
Dreams, Catcher in the rye (intertextual) e This I Love. As letras que conti-

nuam melosas também fi caram no tom certo.

Os mais ecléticos aproveitarão melhor o CD, 
e digo, eu aproveitei.

Sempre tem aquela 
história. Quando a expectati-

va é demais, a decepção sussurra ao 
ouvido. No cinema, lembra do O Albergue, do Eli 

Roth? E quem diria que sob aquele cartaz medíocre do 
Crash havia um fi lme tão interessante? O que os caras 
do Metallica estavam pensando quando gravaram o 
St. Anger? Desnecessário.

De fã do Guns N’Roses, restou alguns CDs e uma histó-
ria adolescente para contar (e ainda considero o Appe-
tite for Destruction um dos trabalhos mais importantes 
do rock). Apesar de ser água passada, sempre acom-
panhei a novela do novo CD. Vão lançar! Agora vai! Tá 
pronto! Vasou! Processa! Foi muito engraçada a coisa 
toda e muito genial também: o vocalista AXL conseguiu 
se manter na mídia com qualquer perna que aparecesse 
em uma foto. E dê-lhe vender Best Of(s) e Greatest Hits... 
fazer o quê? Que fã não gosta de sinais de vida!  

Depois de 17 anos vem Chinese Democracy. Mereço? 
Como evitar a expectativa? Estou entre os 3 milhões que, 
em 24 horas, fi zeram do Guns recordista de acessos no 
MySpace. Tudo para ouvir o dito álbum. O louco é que não 
foi para saber se era bom ou não, fomos porque é o “GUNS 
N´ROSES, cara”. Entende? Aquela antiga ‘aura’ nos insti-
gou e nos levou ao site quando ninguém estava olhando.

Enfi m, o álbum é bom? Sinceramente, sei lá. Não sei se 
gostei porque é bom ver uma banda da qual gostei de 
volta à ativa, mesmo que se reduza ao senhor Rose, 
ou se as musicas são curtíveis mesmo: Better, There 
Was a Time, Chinese... Ou se detestei porque não tem 
nada da velha-guarda. Talvez, mesmo não gostando, 
gostei porque tinha de gostar: é Guns! Sempre foi.

Quantas pessoas se lembram do nome do álbum do 
Velvet Revolver, banda dos ex-Guns: Slash e compa-
nhia? E foi trilha do Hulk! Agora pede para alguém, 
mesmo que não vá muito com Guns: “ah, tem aque-
la ‘lirou paixiens’ ou mesmo ‘suittiaidomain’, ‘noc 
noc noc revensdoR’”. Não importa. Os caras vão 
vender horrores e chegar ao topo das paradas, 
fãs e crítica babando ou não. Desaparecerão por 
mais uma década e, então, prometerão outro ál-
bum, e nós gunners estaremos lá, ansiosos, an-
gustiados a cada comentário destrutivo e, sendo 
lançado ou não, acharemos o máximo. E laiá.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Débora vibra com o es-
panto de Angelina ao vê-la beijando 
Gustavo. Montanhas e Caju colocam 
Beato Padrinho em uma prateleira do 
auditório do colégio. Débora ouve bo-
atos sobre o choro do santo e encon-
tra Montanhas, Caju e outros alunos 
ajoelhados d iante d e B eato P adrinho.           

TERÇA - Fiéis de Beato Padrinho for-
mam fi la para pedir milagres à ima-
gem.  Débora diz a Yasmin que tenta-
rá recuperar Beato Padrinho à noite. 
Um Ofi cial de Justiça vai à casa de 
Gustavo lhe entregar uma intimação. 

QUARTA - Débora e Yasmin tentar re-
cuperar o Beato Padrinho, mas são 
pegas por uma armadilha preparada 
por Caju e Isidoro. Gustavo percebe 
que Débora o está levando para o ba-
tizado de Gustavinho e tenta recuar. 
Ela mente ao dizer que convenceu An-
gelina a convidá-los. 

QUINTA - Débora insiste em fi car 
no batizado e afi rma que foi 

convidada por Bruno, mas 
Gustavo consegue tirá-la 
dali. Adriano confi sca a 
imagem do santo. Gus-
tavo vai ao shopping com 
Joaquim à procura de um 
cúmplice de Débora, o 
chaveiro.

SEXTA - Gustavo con-
vence o chaveiro do 
shopping a fazer o reco-
nhecimento de Débora. 
Montanhas dá o Beato 
Padrinho a Rita. Débora 
procura o Beato Padri-
nho no lixo, quando Gus-
tavo a convida para um 
passeio no shopping.

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Mauro convence Adriano 
a mentir sobre uma suposta reunião 
no Rio de Janeiro. Tozé diz a João que, 
com o desaparecimento de Heitor, o 
caminho para conquistar Lívia está 
livre. Aurora conta para a família que 
Tamuz é fi lho de Belarmino.

TERÇA - Aurora confessa que está 
cansada de ser maltratada por Be-
larmino e promete recuperar seu pen 
drive. Matilde tenta convencer Diego 
a assumir o controle da empresa dos 
Fontanera. Augusta recebe Mauro em 
sua casa.  

QUARTA - Aurora alerta Belarmino que 
Carminda pedirá o divorcio. Suzete 
e Lívia tentam pensar numa solução 
para devolver o dinheiro do cheque 
para Júlia. Flor fi nalmente consegue 
fazer contato com Liu e revela o que 
estava escrito no ideograma.

QUINTA - Joelma decide ir ao Rio de 
Janeiro atrás do marido. Lívia fi ca cho-
cada ao saber que Dr. Ramiro pagou 
a dívida do cheque no hospital. Ela diz 
a Ramiro que não aceitará sua ajuda, 
mas ele a ameaça lembrando que o 
hospital pode demiti-la por justa causa.

SEXTA - Belarmino se nega a ajudar 
Carminda e ela decide colocá-lo na 
justiça. Abigail, Antonela e Joelma 
aparecem de surpresa no restau-
rante do hotel onde Mauro e Adria-
no se encontram no Rio de Janeiro. 
Ramiro aparece de surpresa no 
plantão de Lívia.

SÁBADO - Ramiro diz que está de olho 
em Lívia. Diego encontra Antonella e 
comenta sobre seu casamento com 
Celeste. Adriano leva Júlia em casa e 
eles combinam um novo encontro. Lí-
via deixa a recepção do hospital para 
lanchar. Ramiro a surpreende e a car-
rega sem que ninguém veja. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Galvão se irrita com Sue-
li, que promete infernizar a vida do 
ex. idigal e Chuchu tramam um plano 
para voltar a Caramirim. Leonora acu-
sa Dora de ter matado o marido. Alci-
des fi ca sabendo que Suzana é fi lha de 
Violeta. Começa o festival de surfe na 
Praia Azul.

TERÇA - Eros observa Suzana e Xan-
de em clima de amizade. Alcides diz 
a Violeta que Arthur tentou se matar 
porque descobriu as traições da mãe. 
Alcides enfrenta Violeta e diz que Wal-
dete permanecerá trabalhando no ca-
sarão. Duda não resiste e beija Eros.

QUARTA - Suzana vê Eros e Duda se 
beijando. Dora enfrenta Violeta e fala 
que Alcides prometeu apoiá-la no 
processo do acidente. Galvão conta a 
Lázaro que está sofrendo por causa de 
Alma, quando Sueli surge. Gregg con-
vida Alma para morar com ele.

QUINTA - Alma aceita morar com Gre-
gg. Waldete faz um jantar especial 
para alegrar Alcides.  Florinda conta 
para Pacífi co o plano de Waldete para 
desmascarar os culpados por seu 
enfarto. Alcides, Gibo e Waldete es-
tão juntos quando toca a campainha. 
É Walquíria.

SEXTA - Walquíria atrapalha o jantar 
de Alcides e Waldete. Violeta lê uma 
carta anônima sobre a relação de Alci-
des e Waldete e descobre que foi escri-
ta por Glauco. Galvão resolve entrar no 
mar e Gregg o salva. Suzana e Xande 
quase se beijam.

SÁBADO - Carminha chega e Xande e 
Suzana se afastam. Vidigal e Chuchu 
roubam o troféu de Jerry. Sandro sai 
de casa e vê a vila coberta de cartazes 
pedindo que ele participe da competi-
ção de surfe. Suzana encontra Xande e 
os dois se beijam.

 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Céu confessa para Lara que 
Halley é o pai de seu fi lho. Flora quer elimi-
nar Baiano para conter as investigações 
de Zé Bob e aciona Dodi. Halley procura 
Zé Bob para conversar sobre Donatela. Ele 
vê uma foto do jornalista com a namorada 
e Zé Bob revela que é Donatela.

TERÇA - O matador não encontra Baia-
no e segue na direção indicada por 
um de seus fi lhos. Halley comunica a 
Cilene que já sabe que Donatela está 
viva. Lara se perde na gruta e cai. De-
sesperada, pede socorro, e Cassiano 
aparece para salvá-la. Donatela revela 
a Halley que Lara não é sua irmã. 

QUARTA - Halley fala para Gonçalo que 
Flora não presta. Gonçalo inventa uma 
desculpa para voltar e convence Irene a 
seguir viagem, dizendo que a encontra-
rá mais tarde. Flora está experimentan-
do todas as jóias de Irene e falando mal 
da casa, quando Gonçalo chega.

QUINTA - Flora se desespera com a pre-
sença de Gonçalo e fi nge que imitava 
Donatela. Donatela decide procurar 
Gonçalo e contar tudo. Halley conta tudo 
o que sabe sobre Flora e Gonçalo se de-
sespera. Halley leva Gonçalo ao bar de 
Pepe e Donatela aparece para o sogro.

SEXTA - Donatela tenta convencer Gon-
çalo que é inocente. Gonçalo se escon-
de na casa de Flora. Flora entra em 
casa e fala mal de Lara e Gonçalo para 
Silveirinha, que conta que Adailton 
voltou e quer dinheiro. Gonçalo escuta 
quando Flora ameaça matar Adailton.

SÁBADO - Gonçalo sente uma forte dor 
no peito. Halley convence Gonçalo a 
ouvir Cilene e diz que vai acompanhá-
lo no encontro de Flora e Adailton. 
Gonçalo, Halley e Zé Bob chegam ao 
armazém. O bandido chantageia Flora 
e diz que vai contar sobre o seqüestro 
de Lara. Gonçalo escuta tudo.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Ágata e Eugênio con-
tam para Cris e Iara que eles 
fugiram de casa. João diz que 
não irá desistir de matar Batis -
ta. Ele pede ajuda a Drácula e 
Bram e revela seu plano a eles. 
Ísis pede para Tarso resolver sua 
historia com Luna. 

TERÇA - Pisadeira faz um movi-
mento como se tivesse arran-
cando o coração de Maria. Maria 
dá um soco em Pisadeira. Valen-
te conta para Joana que ele veio 
do futuro. A guia não acredita, 
mas Valente pede para ela es-
cutá- lo. Juno descobre que Juli 
está envelhecendo de novo. 

QUARTA - Toni acusa Samira de 
ser uma impostora. Ferraz diz 
para Samira assumir logo que 
tomou o lugar da irmã. Samira 
diz que ninguém tem provas con-
tra ela. Ferraz decide encerrar o 
interrogatório. Pisadeira coloca 
o pé no pescoço de Marcelo e o 
sufoca. 

QUINTA - Leonor descobre que tem 
o dom de ajudar e aumentar a for-
ça de quem estiver ao seu lado. 
Curupira encontra Tufão desmaia-
do. Ele resolve amarrá-lo, para im-
pedir que Tufão destrua sua mata. 
Tufão desperta e propõe um acor-
do com Curupira. 

SEXTA - Tufão, Curupira, Pisadeira 
e a Mulher-Zumbi se unem para 
tentar derrotar os mutantes da 
Liga do Bem. Mulher-Zumbi diz que 
eles tentaram matá-la, mas não 
conseguiram. Maria pressente o 
perigo e avisa que um exército do 
mal está próximo. 

SÁBADO - Exibição dos melhores 
momentos da semana.

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Maria pede para Alle-
gra não dizer a ninguém que ela 
melhorou. Detetive conta para 
Mari que Reizinho não vai ser 
preso por ter acusado ela de ser 
a mandante dos crimes. Carlo diz 
que aceita o relacionamento de 
Théo e Manoela se eles casarem. 

TERÇA - Maria reage as amea-
ças de Érika, que se assusta. Raí 
ameaça Reizinho caso Mari con-
tinue presa por causa dele. Carlo 
(Celso Bernini) encontra Akemi 
desmaiada no banheiro do cursi-
nho. Guido ainda sofre com a ida 
da mãe para a clínica.  

QUARTA - Alfredo conta para 
Duni que Remi é espião de 
Luca. Guido diz para Lulu que 
se sente bem ao lado dela. Nel-
son faz propaganda de Dani, 
sua nova funcionária, para os 
clientes. O exame de DNA com-
prova que o bebê de Dani é 
mesmo fi lho de Luca. 

QUINTA - Françoise entra no 
quarto de Gisela, mas é inter-
rompida por uma enfermeira. 
Roberto consegue habeas-cor-
pus para Mari, que vai pagar a 
pena com serviços comunitá-
rios. Enfermeira conta para 
Françoise que Gisela vive sob 
sedação. 

SEXTA - Luca confirma para 
Remi que conseguiu depositar 
o dinheiro da chantagem na 
conta de Gianini. Fatinha deci-
de se divorciar de Guido. Fran-
çoise tenta falar com Gisela, 
que responde com um gesto. 
Alex vai ao boteco onde Dani 
trabalha e a provoca. 

SÁBADO - Não há exibição.G
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CMYK

H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cine West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sex-
ta, segunda, terça e quinta 14h.

Ensaio Sobre a Cegueira (legenda-
do) – drama – sexta 17h20 e 19h30; 
sábado, domingo e quarta 16h10 e 
19h10; segunda e terça 16h e 20h40; 
quinta 17h20 e 19h30.

Bezerra de Menezes – O Diário de 
Um Espírito (nacional) – drama – 
sexta 15h50 e 21h30; sábado, domin-
go e quarta 14h30 e 21h20; segunda e 
terça 19h; quinta 15h50 e 21h30.

Sala 2: Corrida Mortal (legendado) 
– ação – sexta 16h10 e 21h; sábado, 
domingo e quarta 16h20 e 19h20, se-
gunda e terça 15h50 e 20h50; quinta 
16h10 e 21h.

Quase Irmãos (legendado) – comé-
dia – sexta 14h15 e 19h10; sábado, 
domingo e quarta 14h30 e 21h25; 
segunda e terça 14h e 18h50; quinta 
14h15 e 19h10.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Ensaio Sobre a Cegueira (le-
gendado) – drama – sexta, sábado, 
domingo, quarta e quinta 14h, 16h30, 
19h e 21h30; segunda e terça 16h30, 
19h e 21h30.

Sala 2: Jogos Mortais (legendado) 
– suspense – sexta, sábado, domin-
go, quarta e quinta 14h10, 16h, 17h50, 
19h40 e 21h30; segunda e terça 16h, 
17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 3: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – diariamente 
19h20 e 21h30.

Amigos, Amigos, Mulheres a Par-
te (legendado) – comédia – sexta 
17h20; sábado, domingo e quarta 
15h20 e 17h20; segunda, terça e quin-
ta 17h20.

Sala 4: Noites de Tormenta (legenda-
do) – drama – diariamente 17h e 21h.

Corrida Mortal (legendado) – ação – 
sexta 19h; sábado, domingo e quarta 
15h e 19h; segunda, terça e quinta 19h.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta 14h40, 
17h05, 19h35 e 21h55; sábado e do-
mingo 12h20, 14h40, 17h05, 19h35 
e 21h55; segunda a quinta 14h40, 
17h05, 19h35 e 21h55.

Barigüi 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – sábado e domingo 17h15.

Max Payne (legendado) – ação – 
sexta 14h55, 17h15, 19h20, 21h30 e 
23h55; sábado 12h40, 14h55, 17h15, 
19h20, 21h30 e 23h55; domingo 
12h40, 14h55, 17h15, 19h20 e 21h30; 
segunda a quinta 14h55, 17h15, 
19h20 e 21h30. 

Barigüi 3: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legenado) – sexta e sábado 19h, 
21h20 e 23h40; domingo a quinta 19h 
e 21h20.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – musical – 
diariamente 14h10 e 16h35.

Barigüi 4: A Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – sábado e domin-
go 12h55.

Ensaio Sobre a Cegueira (legenda-
do) – drama – diariamente 15h e 17h35.

Vicki Cristina Barcelona (legenda-
do) – comédia – diariamente 20h05 e 
22h15.

Barigüi 5: Queime Depois de Ler (le-
gendado) – comédia – sexta 14h45, 
17h10, 19h25, 21h35 e 23h45; sábado 
12h25, 14h45, 17h10, 19h25, 21h35 e 
23h45; domingo 12h25, 14h45, 17h10, 
19h25 e 21h35; segunda a quinta 
14h45, 17h10, 19h25 e 21h35.

Barigüi 6: Rede de Mentiras (legen-
dado) – drama – sexta 15h50, 18h30, 
21h10 e 23h50; sábado 13h05, 15h50, 
18h30, 21h10 e 23h50; domingo 
13h05, 15h50, 18h30 e 21h10; segun-
da a quinta 15h50, 18h30 e 21h10.

Barigüi 7: Orquestra dos Meninos 
(nacional) – drama – sexta 15h20, 
17h30, 19h40, 21h50 e 00h; sábado 
13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50 e 
00h; domingo 13h10, 15h20, 17h30, 
19h40 e 21h50; segunda a quinta 
15h20, 17h30, 19h40 e 21h50.

Barigüi 8: Hugo, O Tesouro da 
Amazônia (dublado) – animação – 
diariamente 14h15 e 16h05.

Os Estranhos (legendado) – suspen-
se – diariamente 17h55, 20h e 22h05.

UCI - 
Shopping Estação 

Estação 1: Queime Depois de Ler 
(legendado) – comédia – diariamen-
te 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40 e 
23h50.

Estação 2: Orquestra de Meninos 
(nacional) – drama – diariamente 
12h40, 14h45, 16h50, 18h50, 22h55 e 
23h.

Estação 3: Os Desafi nados (nacio-
nal) – drama – diariamente 13h15, 
16h20, 19h10 e 22h.

Estação 4: Max Payne (legenda-
do) – ação – diariamente 13h40, 16h, 
18h10, 20h20 e 22h30.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sábado e domingo 16h.

Estação 5: 007 – Quantum Of So-
lace (legendado) – ação – 15h40, 
17h50, 20h05 e 22h20.

007 – Quantum Of Solace (dubla-
do) – diariamente 13h30.

Estação 6: Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – diariamente 
12h30, 14h20, 16h10, 18h, 19h50, 
21h35 e 23h30.

Estação 7: Os Estranhos (legenda-
do) – suspense – diariamente 19h20, 
21h15 e 23h10.

High School Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – musical – 
diariamente 12h10, 14h35 e 17h.

Estação 8: Última Parada – 174 (na-
cional) – drama – diariamente 13h20, 
15h50, 18h20, 20h45 e 23h20.

Estação 9: Falsa Loira (legendado) 
– drama – diariamente 13h10, 15h20, 
17h30, 19h40, 21h50 e 00h.

Estação 10: Rede de Mentiras (le-
gendado) – drama – diariamente 
13h50, 16h30, 19h05, e 21h45.

Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 12h.

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: Na Mira do Chefe (legenda-
do) – ação – sexta 20h15 e 22h30; sá-
bado e domingo 18h, 20h15 e 22h30; 
segunda a quinta 20h15 e 22h30.

Sala 3: High School Musical 3 – O 
Ano da Formatura (dublado) – mu-

sical – sexta 20h e 22h15; sábado e 
domingo 17h45, 20h e 22h15; se-
gunda a quinta 20h e 22h15.

Sala 4: As Duas Faces da Lei (legen-
dado) – policial – diariamente 19h45.

Jogos Mortais 5 (legendado) – 
suspense – sexta 22h; sábado e 
domingo 17h30 e 22h; segunda a 
quinta 22h.

Cineplex 

Sala 1: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sába-
do, domingo e quarta 15h, 17h10, 
19h30 e 21h40; segunda, terça e 
quinta 17h10, 19h30 e 21h40.

Sala 2: Super-Heróis – A Liga da 
Injustiça (dublado) – comédia – 
diariamente 17h40 e 19h50.

Ensaio Sobre a Cegueira (legen-
dado) – drama – sexta 21h50; sá-
bado e domingo 15h10 e 21h50; 
segunda a quinta 21h50.

Sala 3: Morte Súbita (legendado) 
– ação – sábado 21h30; domingo a 
quinta 17h20 e 21h30.

A Guerra dos Rocha (nacional) – 
comédia – sábado 19h20; domingo 
a quinta 15h20 e 19h20.

Sala 4: Rec (legendado) – suspense 
– sexta, sábado, domingo e quarta 
16h, 18h, 20h e 22h; segunda, terça 
e quinta 18h, 20h e 22h.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: High School 
Musical 3 – O Ano da 
Formatura (dublado) – 
musical – sexta 19h30; 
sábado, domingo e quar-
ta 16h e 19h30; segunda, 
terça e quinta 19h30.

Amigos, Amigos, Mu-
lheres a Parte (legen-
dado) – comédia – dia-
riamente 21h30.

Sala 2: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sábado, domingo e 
quarta 16h30.

Ensaio Sobre a Ceguei-
ra (legendado) – drama 
– diariamente 21h15.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Início de um novo ciclo na sua vida. 
Plena vitalidade física e confi ança 
em si mesmo. Período favorável 
para atividades que dizem respeito 
as suas motivações mais profundas. 

Vênus difi cultará o convívio familiar 
devido a divergências práticas e 
emocionais. Tendência a perder sua 
privacidade no lar. Possibilidade de 
acumular mais dinheiro. 

Uma mudança na sua maneira de se 
relacionar e de se comunicar com 
as pessoas se fará necessária para 
criar um melhor ambiente no lar e 
com a pessoa amada.

Mudanças na organização do coti-
diano e no convívio com as pessoas. 
Procure não apenas se divertir, mas 
também defi nir o que quer. Até que 
isso se resolva haverá atritos. 

Momentos de tranqüilidade, de har-
monia e de recuperação psíquica no 
lar. Certas dúvidas que lhe são pe-
culiares não vão perturbá-lo tanto. 
Sentimentos amorosos confusos.

Os problemas com relação ao en-
volvimento amoroso continuam e, 
apesar de não estar mais empolga-
do, ainda não encontrará coragem 
sufi ciente para tomar uma atitude.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO

PEIXES 

Período especialmente favorável 
para iniciar uma união, seja de 
cunho amoroso ou profi ssional. Cer-
tas facilidades permitirão bom en-
trosamento entre você e os outros. 

Ótimas chances de progresso social 
e fi nanceiro. O desejo de viver novas 
e intensas aventuras ao lado dos 
amigos fará inclusive com que você 
se distancie da pessoa amada.

Suas qualidades infl uenciarão de 
maneira benéfi ca pessoas impor-
tantes para você, principalmente 
se estas forem colegas de trabalho. 
Trabalho e amor estão favorecidos.

Período em que poderá contar com 
as melhores condições nos negó-
cios e nas especulações. Haverá 
melhoria no campo amoroso, se for 
mais atencioso. Use seus intuitos.

Um obstáculo poderá surgir em seu 
trabalho, sendo criado por uma pes-
soa conhecida. Você saberá como 
contorná-lo. Ótimo período repre-
sentando a espiritualidade.

Hoje poderá se elevar no plano so-
cial, quer pelo que fi zer, quer pela 
colaboração que poderá receber de 
pessoas amigas e compreensivas. 
Novos conhecimentos e alegrias.

Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712, em 
Genebra, e morreu em 1778, nas proximidades de 
Paris. Durante a juventude exerceu quase todas as 
profi ssões: foi aprendiz de escriturário, artesão, 
professor de música, camareiro, secretário, edu-
cador, funcionário do registro público de imóveis, 
copista de partitura, maestro, compositor de ópe-
ra e dramaturgo. Durante esse período, Rousseau 
vagueou entre Genebra, Itália, Suíça e França. Na 
obra Confi ssões, atribuiu a si próprio nesses anos 
todo tipo de vícios: roubos, mentiras, preguiça, di-
famação de moças inocentes, etc. 

Na vida afetiva, Rousseau envolveu-se durante 
a juventude com uma dama da alta sociedade, 
Madame Warens, 13 anos mais velha. Uma vez 
separado dela, uniu-se a uma moça simples, ca-
mareira de um hotel, com a qual se casou depois 
de 23 anos de vida em comum. Teve cinco fi lhos, 
mas o grande teórico da educação não sabia o que 
fazer com eles: mandou-os a um orfanato, porque 
faziam muito barulho e acarretavam altos custos!

Alcançou fama como escritor ainda em vida. 
Apesar do reconhecimento, viveu atormentado por 
doenças. Melancolia e hipocondria marcaram os 
últimos anos de vida, assim como a desconfi ança 
contra o mundo. Cortou relações com os amigos 
iluministas: Voltaire, Diderot, D’Alembert. Passou 
a ser perseguido pelas autoridades parisienses e 
genebresas por causa do caráter anticristão dos 
escritos dele. Foi preso e teve as obras queimadas 
em praça pública. A fama póstuma de Rousseau 
é, no entanto, incomparável. Durante a Revolução 
Francesa, os restos mortais foram transladados 
para o Panthéon e a obra foi determinante na for-
mulação do pensamento político que se seguiu a 
ele até os dias de hoje. 

A mesma inconstância que marcou a vida pesso-
al pode ser notada igualmente na vida intelectual. 
Não foi um teórico que desenvolveu as idéias de 
forma contínua. Antes, foi um homem de lampe-
jos, cujas convicções brotaram de inspirações mo-
mentâneas. Foi assim, durante uma caminhada 

ao castelo de Vincennes, no qual estava preso 
o amigo Diderot, que ocorreu a idéia central do 
pensamento dele: “o homem é bom por nature-
za; as instituições é que o tornam mau”.

A obra dele será uma crítica radical da época 
em que viveu ao mesmo tempo em que é uma 
tentativa de penetrar na essência do homem 
em pureza original. “O homem nasceu livre, 
mas por toda parte encontra-se aprisionado”, 
escreveu Rousseau na abertura da obra Do 
Contrato Social. O problema que ele se colo-
cava era: de que modo a natureza original do 
homem pode conciliar-se com a existência 
em sociedade e no Estado?

A política moderna, segundo Rousseau, ba-
seia-se num entendimento parcial do homem. 
O Estado moderno dedica-se à própria con-
servação. É, por isso, um modo de vida exa-
tamente oposto ao que poderia tornar feli-

zes os homens. A sociedade mascara, falseia e 
coíbe a possibilidade original do homem a ser 
bom, pois nela predomina unicamente o amor 
próprio, raiz de todo mal. Com que direito pode 
a sociedade exigir de um homem que se sacri-
fi que por ela? Como pode um indivíduo egoísta 
exigir que outro lhe obedeça? Será em torno 
destas questões que Rousseau construirá a te-
oria política de que foi responsável.

* José Luiz Ames é doutor em Filosofi a, professor da Unioeste, 
Campus de Toledo. E-mail: profuni2000@yahoo.com.br

Rousseau: 
defensor moderno
da democracia

(por José
Luiz Ames*
TOLEDO | PR
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( por Anderson Costa,

Julliane Brita e Mariana Lioto*

CASCAVEL | PR

Peguem o

pombo agora!

Há quem diga que aquele é o lugar mais ameaçador da cidade. 

O que era para ser uma praça tranqüila, onde as pessoas podem 

sentar e descansar aproveitando a sombra, se torna um lugar que 

exige atenção constante.

Quem chega dá uma olhada para cima com desconfi ança. As 

marcas de batalhas anteriores estão por todos os lados. Quem tra-

balha ali por perto e vê os sujeitos que têm a coragem de permane-

cer nos bancos afi rma:

- Das duas uma: ou esses fulanos têm coragem, ou desco-

nhecem os constantes ataques dessa região. Esses 

bancos podem ser atingidos a qualquer momento!

O lugar onde as sorrateiras agressões acontecem 

é a Avenida Brasil, bem no centro da Cidade, na pra-

ça em frente à agência principal da Caixa Econômica 

Federal. Talvez você não tenha percebido o perigo, já 

que os agressores costumam se refugiar em dez 

trincheiras naturais que ocupam o lugar. São as 

árvores que os ocultam, na angulação perfeita 

para o ataque. Os especialistas os chamam 

de Columba Livia Domestica, mas eles são 

conhecidos mesmo por pombos.

Nos relatos bíblicos, o bichinho era até símbo-

lo da paz, mas aqui no centro da cidade, onde se 

reproduzem de cinco a seis vezes por ano, eles 

estão gerando confl ito. O problema já foi aborda-

do por Assassinas (1995, mús. 9) que afi rma:

As pombas quando avoam, por incrível 

que pareça, fi cam sobrevoando, com seu 

c* amirando em nossas cabeças. Daí vem 

a rajada de sua bazuca anal. Já tem pomba 

com mira a laser: o tiro sai sempre fatal.

Seu Albino Bortolin, de 65 anos, é aposentado e vive 

no distrito de Juvinópolis. Gaúcho de Passo Fundo, vive 

na região há 40 anos, gosta daqui, porque acha um lu-

gar muito bom para se morar e por ser bem menos frio 

do que a cidade natal. Sempre vem a Cascavel e gosta de 

aproveitar e passear pelo centro da cidade. Aprecia também, 

descansar nos bancos da praça central. É um homem corajoso.

- Ah, isso aqui é o ano inteiro, não adianta. Uma idéia seria 

cortar a parte dos galhos que fi cam sobre os bancos, assim evi-

taria toda essa sujeira, temos que escolher onde dá pra sentar. O 

problema é que daí, dependendo do horário, fi caria muito sol para 

sentar. É importante que a cidade tenha lugares assim, estes lugares a 

gente não esquece, aqui as histórias de amizade e namoro acontecem e 

cada vez que você olhar pra ali vai se lembrar.

Ele pareceu estranhar o assunto inusitado da conversa, mas respondeu as 

perguntas com seriedade e afeto.

- Obrigada pela conversa, deixa eu ir falar com as moças da loja ali da frente.

- De nada, quando for pra Juvinópolis pode me visitar, pede pelo Albino que 

todo mundo me conhece.

Rose, que trabalha na região reclama:

- Eu nunca fui atingida, mas no horário de almoço que muita gente 

usa os bancos para descansar eu sempre vejo os ataques.

- E tem alguém responsável pela limpeza dos bancos? Algum 

dos comerciantes?

- Não, comerciante não. Agora que tá chegando o Natal 

eles devem vir limpar – afi rma a dona de uma das lojas. 

Normalmente eles só varrem, os bancos não tem quem 

limpe, eu nunca vi. Só quando chove, daí ajuda.

A chuva, pelo visto, é a única que intimida – pes-

soas, pombas e sujeiras –, já que o sol do meio-

dia parece fomentar o desvario intestinal das 

aves. Também aposentada, Dona Maria Oli-

veira já foi ‘vitima’ dos pombos da praça. 

- Fui sim, uma vez. Era meio-dia, e ve-

nho aqui de vez em quando, gosto de 

ver gente, movimento, e daí um de-

les acabou... sujando meu braço. 

Por sorte tinha alguns papéis 

que não ia utilizar na bolsa, 

daí limpei.

As colegas de traba-

lho Geni Lorenzo dos 

Santos e Marciana 

dos Santos Abe-

gg freqüen-

tam a praça de segunda a sexta há mais ou menos dois 

anos e, mesmo depois de alvejadas pelas pombas, não desistem 

da tranqüilidade e da sombra que o lugar proporciona. Marciana é 

quem dá o tom da conversa.

- Se acontece, é desconfortável, mas tudo bem. Eu até cuido quando 

sento, olho pra cima e vejo onde elas estão e não sento embaixo, mas às 

vezes não adianta. Esses dias que deu aquela chuva forte até que limpou, 

mas normalmente tá sempre sujo, eles só varrem aqui, não lavam.

É pessoal, o bichinho simpático com um peculiar modo de balan-

çar a cabeça quando anda pode não ser tão inofensivo. Além de 

sujar os bancos e vez ou outra a cabeça de quem os ocupa, as 

fezes do pássaro também podem agredir com mais que sujeira. 

A ameaça parte de fungos que saem das fezes e são levadas 

pelo vento, se inalados podem gerar doenças. Talvez a mais 

perigosa delas seja Criptococose.

O Centro de Cascavel é o lugar que eles escolheram para morar 

e estão dispostos a lutar com as armas que têm para permane-

cer no local. Não há muito que fazer, não é possível cobrar alu-

guel, nem mover ação de danos se for atingido. Se o que vem 

de baixo não te atinge, melhor mesmo é tomar cuidado com o 

que vem de cima.

A vida na praça

Além da guerra entre transeuntes e pombos, 

há mais histórias incrustadas na praça do que 

a sorte de muitos pode supor. As passagens di-

tadas pela vendedora ambulante de doces, Débora 

da Silva, que encontramos descansando em um dos 

bancos da praça, são no mínimo diferentes. 

A senhora vem sempre aqui? “Sempre que estou 

aqui no Centro vendendo doces acabo vindo aqui”. E 

gosta daqui? “Gosto... eu já fui assaltada dez vezes”. 

Aqui? “Não, em vários lugares, aqui não. E fui espan-

cada oito vezes também que eu me lembro, no banco 

também. Fui atropelada aqui no Centro”. Calma, 

vamos começar de novo. Quem espancou a se-

nhora? “A minha vizinha”. Por quê? “É que ela 

é maconheira e fala: ‘olha, me dá dinheiro ou 

vou te bater’. Eu falo que não tenho, e ela não 

acredita e joga minha fi lha contra mim: ‘está 

vendo, sua mãe está mentindo’. E daí as duas 

batem em mim. Naquela época, minha fi lha, 

com 12 ou 13 anos, também tinha problemas com drogas, hoje 

ela tem mais de 20 e está recuperada”.

Entendo. A senhora é de Cascavel mesmo? “Sim, nasci aqui, daí 

fui embora, viajei bastante, e voltei. Faz uns vinte anos que estou de 

volta”. A senhora falou que foi espancada no banco também... “É que 

quando fui lá receber o seguro, a mulher não quis me pagar e começou 

a tirar sarro porque eu vendia doce. Daí eu nem liguei, mas pedi um copo 

de água, porque tive um ataque cardíaco, e ela quase não quis me dar e 

chamou os seguranças, eles me bateram e daí me levaram para o hospital, 

do hospital foi para um hospital psiquiátrico, fi quei dois meses lá.

E o que a senhora já fez na vida? “Já fui vendedora, costureira, empre-

sária, trabalhei em fábrica de enlatado, de fi o, estilista. Teve uma mulher 

do banco também que pediu um desenho e eu fi z para ela, de roupa, e 

daí levei e ela não quis pagar: ‘Não vou querer mais’, disse ela, daí eu 

falei: ‘eu te perguntei três vezes se você ia querer mesmo’. E ela ‘não vou 

querer, se quiser, vá ver com o meu gerente se ele vai querer’. O gerente 

e ela estavam de caso, sabe, são namorados, eu acho, daí o gerente 

veio e começou a desprezar o meu trabalho e daí fui embora”.

A senhora disse que foi atropelada também. “Sim, umas vezes, uma 

foi aqui no Centro, daí a mulher foi até mim, perguntou se eu estava 

bem, falei que tinha machucado a bacia e a perna, mas estava bem, 

apenas pedi um copo de água, por causa do problema no coração. E 

ela saiu e não veio mais. Daí fi quei com raiva e joguei umas pedras 

no carro e daí um cara amigo dela veio e me espancou e a polícia 

antes de ajudar fi cou olhando”.

E agora, como a senhora está? “Estou bem, né, tirando que o banco 

não me paga, só pede dinheiro e até há pouco tempo tava devendo 

dois e quinhentos reais lá. Mas tô bem, aos poucos tentando juntar 

dinheiro, colocar na poupança”.

Já ia me esquecendo, a senhora já foi vítima dos pombos aqui da 

praça? “[risos] Ah, já fui sim, mas não me importo, não. Eles 

não me incomodam, somos nós que incomodamos 

eles. E não pode matar os pombos, né. Eles dei-

xam tão bonita a praça”.

* Acadêmica de jornalismo
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