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Marco Vasques, o poeta da entre-
vista da página ao lado, diria silêncio a 

Leminski se hoje pudesse encontrá-lo. No 
silêncio da linguagem, os poetas entendem-

se e o público deleita-se, mas é preciso também, 
principalmente aos últimos, que palavras sejam ditas 

para que a interação seja completa. Quando iniciamos, 
na semana passada, nossa conversa sobre a presença do 

poeta curitibano Paulo Leminski na rede, começamos por dois 
espaços que tentavam falar por ele com escritos e falas do autor. 

Hoje, passamos a alguns dos que falam sobre Leminski, respiram a 
aura de inspiração deixada pelo “ex-estranho” e a espalham por aí.

Amigos, admiradores, almas afi ns em geral são alguns que se dedicam a 
redescobrir Leminski pelas ondas da rede. Alguns o mencionam lá de vez em 

quando, uns quando bate a saudade, outros por sede de mais o que reencontrar. 
Enfi m, menções ou relações não extrínsecas do Polaco que, por acaso, encon-
trei por aí. Há um mundo de interligações subjetivas que caberiam num 

haicai, se houvesse inspiração e talento para fazê-lo agora.

A ligação entre Alice Ruiz e Paulo Leminski é até bem óbvia. Esse 
provavelmente seja o relacionamento mais divulgado dos dois, que 
foram casados e tiveram três fi lhos. A indicação do site de Alice Ruiz 
não precisaria ser justifi cada com pormenores, mas merece. Alice é 
uma poeta e letrista que merece apreço e leitura, além de ser uma 
das (poucas) mais talentosas cultivadoras do haicai, o micropoema 
de origem japonesa que, superfi cialmente falando, tenta retratar 
um momento de forma sucinta, quase iconográfi ca. O espaço vir-
tual da ganhadora do Prêmio Jabuti de Poesia 2009, com o livro 
Dois em Um, é o aliceruiz.mpbnet.com.br. Apesar de não ser tão 
belo quanto a produção da artista, vale a pena visitar. De outra 
conexão de alma semelhante, você pode acessar o blogue da 
fi lha dos poetas, Estrela Ruiz Leminski (leminiskata.blogspot.
com), também poeta e compositora.

Daqueles que são ligados ao bandido que sabia latim pela 
admiração e pelo estudo, temos a valiosa contribuição do 
muito simpático Maurício Arruda Mendonça, dramaturgo, 
escritor e poeta de Londrina que escreveu a dissertação O 
romance-ideia Catatau, de Paulo Leminski, uma abordagem 
literária e fi losófi ca, em que analisa aspectos literários e fi losófi cos 
da obra. Além de disponibilizar o trabalho na rede (procure em www.
dominiopublico.gov.br), Maurício mantém um blogue (epigra-
fi as.blogspot.com) de referências várias que vale a visita. A 
propósito, as entrevistas sobre Leminski continuam 
na próxima semana. O depoimento de Maurí-
cio também virá; e quem sabe mais espa-
ços na rede sobre Leminski.

Tu
dovibra

“Fazia tempo que eu não me sentia tão sen-
timental”. Fazia tempo, assim como Paulo Le-
minski no poema Temporal, que eu não sentia 
uma frustração tão grande quanto ao tempo. Havia 
anos que um abalo no céu me deixara impressionado. 
O uivo do vento lançando água com toda a força e gelo 
em formas redondas inspirava o medo em uma noite 
quase passada sem sono. Fazia tempo que eu não me sentia 
tão sentimental, repito. O cenário de desterro quando o sol 
nasceu trouxe novamente a sensação de perda. Não perdi te-
lhado, mas o vento levou consigo algo de cinismo do meu discur-
so. Estou sentimental. Por onde ando, vejo árvores caídas, que não 
suportaram o vento que passou. Ando mais alguns passos, a porta 
semifechada indicava que por ali, também, o vento levou alguma coisa.

Pouca luz traz claridade ao ambiente que semanas atrás estava reple-
to de clientes e todo organizado. As prateleiras de livros estão cobertas 
com lonas para protegê-los da chuva que já havia cessado. Revistas e gibis 
se amontoavam abertos para secar. O Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908) 
é o cenário dos livros que não passaram incólumes ao temporal de quarta-
feira em Cascavel. A força do vento foi tanta que arrancou telhas e despejou 
água para dentro do sebo. Nem CDs e discos escaparam. Não é exagero citar 

que bastante material sofreu os efeitos do vendaval, nem tudo se perdeu, a 
maioria dos livros ainda resiste. 

Quem me recebe é uma das proprietárias, Elaine Aparecida, que 
me explicou como ocorreu o desastre e o que estão fazendo 

para reaver o que molhou. Secagem é o primeiro passo e 
o bom humor da livreira estimula, mesmo em meio 

a uma cidade inteira com prejuízos. “Logo, logo 
vamos reabrir e continuar vendendo”. Depois de 

olhar o restante do sebo pergunto a Elaine por al-
guma obra de Leminski. “Olha, hoje vai estar difícil 
encontrarmos alguma coisa aqui”. “Mas sabe me 
dizer se há algum livro dele?”. Depois de confirmar 

com a funcionária me desanima: “Não, nenhum mes-
mo. Havia um daquela coleção lançada pelo Estado, 
mas no momento não há nenhum”. “Há procura por 
livros dele aqui?”. “Sim, não é todo dia, mas sempre há 

alguém que procura por obras de Leminski”. “E é fácil 
vocês encontrarem livros dele para revender?”. “Não, é 
muito raro. Assim como outros autores as obras dele são 
pouco reeditadas e quando foram lançadas talvez não ti-

veram uma tiragem grande, o que as torna escassas”. 

Volto à rua. Meu sentimentalismo continua. Se chovesse no-
vamente, ousaria como Leminski: “Senhorita chu-

va, me concede a honra desta 
contradança? E vamos sair 
por esses campos ao som 

desta chuva que cai sobre o 
teclado”. Se fosse ontem, 
bailaria sem fi m.

Capa de chuva
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Redentor

Toda manhã
ele reza.

“Corações ao ALT /

Nosso coração está no

Prisma / Demos graças

à Estrela que morreu

para nos salvar /

É nossa escolha e

nossa salvação...”.

À tarde, defende 
as imposições da fé.

Não são mentiras 

deslavadas, são 

verdades improváveis!

À noite, o vinho
lava os pecados.

O coração é

do senhor,

mas o corpo

é do mundo.

Daniel Piza, diretor executivo do Estado de S. 
Paulo e autor do conhecido livro Jornalismo Cul-
tural, esteve em Cascavel este mês para palestrar 
na Semana de Comunicação da Faculdade As-
sis Gurgacz e Feira do Livro Sesc. Em menos de 
uma hora falou tranquilamente sobre as origens 
centenárias do Jornalismo Literário, e também 
sobre o New Journalism, movimento narrativo e 
estilístico que apaixonou jornalistas nos Estados 
Unidos da década de 1960. Em seguida falou do 
maior exemplo brasileiro, Euclides da Cunha e 
sobre a famosa obra dele, Os Sertões; e, com as 
perguntas, desenvolveu um panorama sobre o 
atual momento do mercado jornalístico.

De fato, conquistou boa parte das centenas de 
acadêmicos que estavam no auditório. Alguns 
vislumbravam o futuro em frases como “nunca se 
falou tanto de jornalismo literário como agora”, 
outros em “é o jornalismo diário que está em crise, 
e não o impresso”. Alguns saíram com a alma revi-
gorada ao ouvir o que sabiam dito por alguém que 
está no centro do turbilhão. A maioria empolgou-
se com a ‘novidade’ do Jornalismo Literário.

Esses poucos são os que sabem que tudo aquilo 
que foi dito pode ser encontrado mais próximo: 
em sala de aula. A FAG e a Unipar, pelo menos, 
têm entre os professores o doutor Silvio Demé-

trio, cuja titulação na USP perpassa o jornalis-
mo narrativo. Mas é mais fácil os alunos lerem 
sobre o assunto – e ler por aqui parece ser algo 
realmente difícil, em todas as universidades – do 
que conhecer os professores que têm. Ou mesmo 
lembrar que há um caderno semanal que trans-
forma tudo aquilo em prática.

É uma pena que ainda existam acadêmicos que 
preencham uma sala de aula pela capacidade fi -
nanceira dos pais ou pela ‘obrigação da escolha’, 
enquanto que deveriam ajudar a consolidar a insti-
tuição como reduto de conhecimento, de estímulo 
à pesquisa e de formação profi ssional. Mas como 
fazer o aluno reconhecer o professor se as próprias 
instituições legitimam um discurso ‘desestrutural’?

A falência de cursos não é resultado único da re-
dução da demanda, mas também da limitada ca-
pacidade de percepção de que uma instituição de 
ensino se fortalece na relação entre professores, 
alunos e comunidade com suporte estrutural, nun-

ca encarada isoladamente enquanto empresa. 
Caso contrário se tem o seguinte cenário:

Não é segredo que hoje existem professores em 
nossas universidades privadas empregados por 
grau de parentesco com os proprietários, cujas 
aulas são cópias de artigos encontrados no Goo-
gle. Não é segredo que existem professores dan-
do quatro disciplinas para o mesmo curso como 
se fosse ensino fundamental. Não é segredo que 
professores com titulação são despedidos por se-
rem onerosos à instituição ou recebendo o mes-
mo que graduados. Não é segredo que professo-
res tem se utilizado da pesquisa de alunos para 
contagem de pontos em programas do CNPQ. E 
não é segredo que alunos que comprovadamen-
te plagiaram a monografi a foram aprovados por 
bancas ‘alternativas’ de avaliação. 

É um estado moral deplorável o das institui-
ções de ensino superior em Cascavel, que têm 
o falatório de cidade grande, mas, nem de per-
to, agem como tal.

Sobre o
que temos

de culpa
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Destituída ou não de farsas, destruo farpas, minúcias.

E este sal derramado serve de alento a alguém muito doce.

Transcendo de um pobre minuto.

Um cultivo de aura celeste se imprime em meu sentido.

Seguramente sou de aquários diversos.

A forma da minha mão deformada

Tritura a tortura do meu caminho.

Dor megera e, grave tessitura,

A solidão cerra

Como canto de cigarra, me agarra,

Em arados fundos, me gera desterrada.

Deti-me a seguir-lhe os passos – aqueles
duvidosos que eram dados no escuro – por imaginar-me eu

mesma a cintilar de um personagem provando deslizes à rudez de

uma suntuosidade que ilude ou oculta a própria culpa.

Se não, o que sinto?
Penso que a fi cção serve em demasia a quem quer se descobrir, e, 

se tudo não será o início de tudo ou a sua continuidade inacabada.
E eu, alma autocrática que permite somente a visão das frestas, o

subterfúgio imperfeito no pouco que transporto para o papel, sou
igualmente falha, sou a fraude menos enganosa, o fi ngimento

menos mentiroso. 

Talvez o único personagem válido seja aquele com a existência em
toda a realidade de não existir. Não tenho Pedros, Marias,

Alexandres, Joanas nem Josés.
Como o que digo e entendo de mim, das coisas, reservo algumas

mensagens que apresentam um ser meu ou de outrem – 
supostamente nascido. 

De verdade – e aqui a melhor morada de poder confi ar sem receio
de não haver compreensão – gosto da indômita procura, do

escuro que cria espaços para defl agrar a luz, dos arredores que
conduzem o centro.

Tere
Tavares*
CASCAVEL | PR

Estamos acostumados 
à ideia de religião como 

um conjunto de crenças e 
práticas através das quais ex-

pressamos reconhecimento, de-
pendência e veneração em relação 

ao sagrado. Guardamos profundo res-
peito quanto a tudo o que diz respeito a 

esse universo: é um mundo envolto em mis-
tério que, ao mesmo tempo, nos fascina e nos 

amedronta. Temos a convicção de que a religião 
pertence à dimensão privada: é uma vivência subje-

tiva que interessa somente a nós mesmos. Repugnam-
nos as tentativas de exploração desse sentimento, não 

importa qual seja a fi nalidade.

Maquiavel descreve o comportamento que em todos os tem-
pos aqueles que governam tiverem em relação à religião. Observa 

que sempre incutiram o medo pela ameaça do castigo 
divino. A religião, diz ele, tem servido his-
toricamente de instrumento político 
em prol daqueles que comandam.

Graças ao poder inibidor 
que possuem, os gover-
nantes sempre utili-
zaram a religião 
como meio va-
lioso para le-
var os indi-
víduos à 
obedi-
ência 

e à sujeição. Em todos os tempos, aqueles que dominam in-
centivaram as práticas religiosas devido à sua utilidade para 
o controle do Estado. A religião tornou-se, dessa maneira, 
fonte de moral: cultiva a bondade, a obediência, a fi delida-
de, a dedicação ao bem comum, o controle das paixões.

A religião tem se revelado, pois, um poderoso instru-
mento político para a efi cácia do Estado. Os governan-
tes que souberam se utilizar dela sabiamente tiveram 
cidadãos obedientes e cooperativos a baixo custo. A 
manipulação da religião pelos dirigentes políticos é 
uma prática tão antiga quanto o próprio Estado. 

Maquiavel chama a atenção para o fato de a 
exploração do sentimento religioso poder 

levar o povo à revolta. Isso acontece 
quando um governante se serve 

dela para práticas nas quais se 
percebe claramente 

um inte-

resse particular. Para aque-
les que creem, a religião 
representa um universo de 
equidade. Quando um políti-
co se serve dela para favorecer 
manifestamente a si mesmo ou 
a um grupo em prejuízo de ou-
tro, as pessoas percebem a ma-
nipulação e se revoltam. Religião 
não combina com privilégios. 

O que Maquiavel constatou per-
manece válido até hoje. Ainda em 
nossos dias observamos a exploração 
da fé religiosa para a realização de ob-
jetivos políticos. Durante as campanhas 
eleitorais, os candidatos fazem questão 
de se apresentar com o seu título reli-

gioso: “sou o padre Fulano de Tal”; “sou o 
pastor Sicrano”. Outros aparecem com a Bíblia 

nas mãos para demonstrar a todos sua fé em Deus. 
Depois de eleitos, fazem questão incorporar esse título 

ao nome. Os cristãos evangélicos, que despertaram há mais 
tempo do que os cristãos católicos para a utilidade da fé para a 

realização de fi nalidades políticas, chegam a formar uma verdadeira 
“bancada da fé”, com comando centralizado. 

A repugnância que sentimos em relação às práticas de muitos políticos 
é produzida por eles mesmos. A manipulação desavergonhada do senti-

mento religioso e a exploração para fi ns privados, como assistimos 
em nosso meio, apenas evidenciam nosso atraso político e a de-
cadência de certas instituições que o povo, na sua silenciosa sa-
bedoria, reprova sistematicamente. Pena que nossos políticos 
se fazem de surdos, cegos e analfabetos para interpretar o 
resultado das pesquisas de opinião que lhes atribuem o 
último lugar na avaliação. Os políticos só sobrevivem em 
nosso meio porque são os únicos que podem fazer leis 
para si mesmos. São também os únicos que podem 
mudar as leis quando se sentem prejudicados por 

elas. Nestas condições, é possível esperar um 
comportamento ético dessa gente?

* Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste,
 campus de Toledo. E-mail: luizames@unioeste.br

José Luiz
Ames*
TOLEDO | PR

*Escritora e integrante da 
Academia Cascavelense de Letras
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Poetas geral-
mente não levantam 
cedo, principalmente os não 
burocratas. Marco Vasques, que, como 
disse, cometeu alguns livros, madrugou às onze da 
manhã para falar sobre outro poeta, o mitológico Paulo Le-
minski. A causa é muito boa. Alma afim e um dos pais literários 

de Vasques, Leminski é presença constante na vida do escritor, crítico literário e 
gestor de políticas públicas.

Rio-grandense por nascimento, tornou-se catarinense por circunstâncias da vida e leminskia-
no por uma coincidência e uma afi nidade instantânea. No silêncio do lirismo que une almas-
irmãs, a morte não foi sufi ciente para separar o que estava unido por algo maior e muito mais 
perene que a carne, esta que padece nos extremos da vida. O poema Leminski não morreu há 
20 anos, ainda enfeitiça muitos. 

ALT – Quem foi Paulo Leminski para você?

Marco Vasques – Paulo Leminski para mim não foi, ele é. É uma fi gura muito presente 
na minha vida porque minha primeira experiência de leitura se passa pela descoberta de 
uma obra dele. Um dia eu estava trabalhando numa lanchonete de rodoviária em Joinville 
como balconista. Eu atendi um senhor de gravata e pediu um pingado [leite e café] e 
um pão com burrinho, que era uma coisa tradicional de Joinville. Servi esse homem e fui 
carregar o freezer; de repente eu virei as costas e esse senhor tinha se evadido do espaço 
e tinha deixado dois livros sobre o balcão. Um desses livros era o Distraídos Vencere-
mos, do Leminski, e o outro era uma Antologia Poética do Paul Éluard. A partir desse 
momento, as coisas se abrem para mim, a literatura se abre para mim. Então para mim 
Leminski é uma espécie de um pai, no sentido em que, na hora em que eu me defrontei 
com a poesia dele, eu não saí mais dela. Eu me emociono quando eu falo dele, porque 
ele é um gigante pra mim. Eu acho que as opções que o Leminski fez de levar às últimas 
consequências, a ideia de ser um poeta integral, de não ser um poeta burocrata, de 
ser um poeta 24 horas por dia, tudo que o Leminski fazia na vida dele, no jornalismo, 
na prosa, na poesia, tudo que ele fazia era uma coisa integral. As consequências que 
ele tirou disso foram duras, mas com certeza o Leminski, 20 anos após a morte dele, 
deixa um legado para as gerações futuras incomensurável, talvez um dos autores que 
deixou o maior legado de como ser poeta, de como fazer poesia.

ALT – Como pode ser descrito o perfi l intelectual de Paulo Leminski?

M. V. – Eu acho que o grande barato é tentar desmistifi car uma coisa que se tem do 
Leminski drogado, bêbado... Nós nunca podemos perder 
de perspectiva que ele foi um seminarista, então ele tinha 
uma cultura clássica muito sólida. E ele é um catalisador. 
Uma coisa é você ler Joyce, ler Ezra Pound, outra coisa é 
você absorver isso e catalisar. Ele faz dessas leituras um 
mix e consegue transformar isso em poesia. Ele é um 
grande teórico. O que é o Leminski no início da década 
dele? O primeiro livro dele, curiosamente, é o Catatau, o 
Leminski já nasce pronto. É muito curioso isso, porque o 
primeiro livro dele é um puta de um experimento. Como 
é que você entende, em 75, uma fi gura que está tate-
ando num meio literário de repente aparecer com uma 
obra fundadora? E eu não consigo conceber daqui a 30 
anos, por exemplo, nós teremos 50 anos sem Leminski, 
qualquer pessoa que pense em fazer literatura no Bra-
sil, em discutir estética – porque essa era a questão do 
Leminski, não ler isso. Ele dizia assim: “A linguagem está 
a serviço da vida, não a vida a serviço da linguagem”, ou 
seja, ele vive para construir linguagem –. Essa frase é 
perfeita para defi nir o surgimento do Catatau, para defi nir toda a trajetó-
ria dele. E ele é defi nitivamente um poeta preocupado com forma. Quando eu falo no Leminski, a 

única relação que eu consigo ver, porque há muitos estudiosos que querem relacioná-lo com 
a Beat Generation, a grande relação entre eles é a questão de atitude de vida. Quando 

o Ginsberg procura saber sobre o budismo, ele vai às últimas consequências, e o Le-
minski vai às últimas consequências de todas as experiências que ele faz. Ele é um 
inovador em todas as áreas. Então o Leminski é defi nitivamente um poeta funda-
mental para qualquer geração anterior ou posterior daqui para frente.

ALT – Como conhecer toda a poética leminskiana influencia no seu 
trabalho de escritor?

M. V. – A minha procura estética é um pouco diferenciada da do Leminski. 
Agora, as infl uências são sempre bem-vindas no sentido de formar leitor. Acho 

que a grande infl uência que o Leminski pode ter, e isso vai ser carregado comigo 
para o resto da vida, é que eu aprendi a ler poesia com o Leminski. Tu queres 

coisa mais bacana que isso? Eu aprendi a ler poesia com ele, eu não aprendi a ler 
poesia com o Joãozinho da esquina ou com aqueles catatais que as professoras 
de segundo grau te enfi am. Eu aprendi naturalmente, e depois eu fui descobrir 
outros poetas. Fundamentalmente é isso. Eu sou grato ao Leminski porque 

tudo que eu sei de poesia vem dele.

ALT – Você 
diz que o Leminski é 
um catalisador. De certa forma, o 
jornalismo também precisa dessa postura para 
absorver os fatos e o que vem antes deles. O que 
o Leminski jornalista tem a acrescentar hoje para 
que o jornalismo automatizado que ele denuncia-
va encontre uma saída?

M. V. – O Leminski era acima de tudo um cara bem 
informado e um bom publicitário, ele tinha sacadas para 
tudo a qualquer hora. A passagem dele pelo Jornal de Vanguarda, da Bandeiran-
tes, poderia mudar muito o jornalismo brasileiro de alguma maneira. Não sei quem disse, não lembro 
agora, que o lugar dos poetas são as agências de publicidade e as salas de jornalismo. Muitos poetas têm 
realmente essa dinâmica de inovação, e ele como jornalista inovou trazendo matérias sobre grafi te, litera-
tura e poesia num lugar que comumente não tem espaço para isso. Na televisão brasileira hoje o espaço 
do livro é exíguo. Eu acho uma hipocrisia terrível todo mundo falar de leitura, dizer que ler é bom, aí você 
pega uma programação de televisão, você tem propagandas de qualquer coisa, sobre tudo e mais um pou-
co, menos sobre leitura. Eu não gosto muito disso que acontece com a Flip [Festa Literária Internacional 
de Parati] e com outros eventos de literatura, que daí o jornalismo tem um pouco de culpa em estratifi car 
isso, que é a carnavalização do autor. Por exemplo, o Leminski por muito tempo foi carnavalizado, a fi gura 
mítica, as pessoas querem comer o autor, querem devorar o autor quando deviam devorar a obra dele. No 
caso do Leminski, é uma coisa muito específi ca, ninguém que leia a obra dele vai conseguir desassociar da 
vida dele; e assim deveria ser com todo poeta. O poeta deveria manter a coerência de sua trajetória. Achei 
muito espantoso quando o Toninho Vaz disse que o Leminski não tinha psique. Isso é de uma crueldade... 
Mas voltando à questão do jornalismo, eu acho que é um caminho a ser perseguido esse que o Leminski 
trilhou. O jornalismo brasileiro, grosso modo, largo modo e hipermodo, é pasteurizado, geralmente é fruto 
de um monopólio muito cruel. Você vê o que que é o Fantástico, a Veja, a IstoÉ, os caras conseguem destruir 
qualquer informação. Cabe à nova geração do jornalismo, que está preocupada com essa inovação, tentar 
modifi car isso, tentar achar um meio. Também não vale copiar. O Leminski fez aquilo que era possível no 
tempo dele, com todos os recursos tecnológicos, tudo era muito precário. Hoje nós temos uma gama de 
recursos tecnológicos, é muito mais possível inovar se tiver uma mente brilhante igual a do Leminski.

ALT – Você não o conheceu...

M. V. – Infelizmente não o conheci pessoalmente, mas eu sinto que ele está ao meu lado todo dia. Eu acho 
que são poetas que estão comigo sempre e que eu me emociono quando falo. A Ana Cristina, parece que eu vi ela se matar, e parece que 
eu caminhei com o Leminski na saga dele. Torquato Neto também é um poeta que parece que está próximo de mim. É a minha formação, 
tudo que eu aprendi num determinado ponto da minha vida veio a partir do entrave, do embate com a obra dessas pessoas. É o teu ger-
me, é onde tu começas a formular os teus raciocínios, a olhar o mundo. A leitura é o cotidiano. Você lê a sua rua primeiro, quando você 
é criança, depois o seu bairro, a sua cidade, depois o corpo da sua namorada, um livro, depois você lê o seu país, o mundo, depois você 
começa a ler as fantasias, aí você vai além-mundo. A leitura não é basicamente você sentar numa poltrona e fi car ali parado. Tudo que 
atravessa o teu olhar e entra é leitura. Eu tive a sorte de ter esse atravessamento, o Leminski entrou não só pelo olhar, entrou pelos poros, 
pelo intelecto, com livros... A grande coisa que poderia ser feita pelo Leminski hoje no Brasil seria uma reedição da obra completa dele 
por uma única editora. Entra na Internet, a primeira edição do Catatau tá 200 paus. Agora, essa é a grande questão de política pública, 
no meu entendimento, o Estado do Paraná tem esse compromisso com o Paulo Leminski. Eu sou gestor de políticas públicas e acho que 
é um dever cívico do Governo do Estado do Paraná, porque o Leminski é um poeta público. Procurar com quem estão esses direitos au-
torais, comprar os direitos autorais e ir a uma grande editora, que circule em todo o País, e dizer “nós vamos publicar 50 mil exemplares, 

100 mil exemplares, 200 mil exemplares de todos os livros do Leminski e vamos distribuir em todas as escolas do Paraná, vamos dar 
acessibilidade à obra dele no Brasil inteiro”. É um dever cívico que o Governo do Paraná tem o com 

o maior poeta que a história da literatura brasileira pode ter criado.

ALT – Qual texto dele é o seu predileto?

M. V. – Não há nenhum específi co, eu gosto muito da obra dele toda, gosto muito de Agora 
é que são elas, que eu acho um livro injustiçado, é um livro para ser redescoberto. O Catatau é 
sem dúvida a minha predileção fundamental, e tem umas frases dele de que eu gosto muito, tipo: 
“Quem come pedra sabe o cu que tem”. Tem um poema dele que eu não lembro exatamente de 
cabeça, eu declamava isso: “Cagam ricos, cagam padres, cagam reis e cagam fadas. Não há nada que 
se compare à bosta da mulher amada”. Era alguma coisa assim, não era exatamente isso, porque eu 
não lembro de cabeça, mas ele ironizava essa coisa do seminário onde ele esteve, ele fez uma brinca-
deira, naquela pujança, que não sei se nós encontraremos de novo na literatura brasileira.

ALT – Se você tivesse oportunidade de dizer alguma coisa a ele, o que diria?

M. V. – Se eu tivesse a oportunidade de me encontrar com ele, eu fi caria em silêncio. Eu entendo 
que, como um homem que absorveu toda a cultura oriental, ele en-
tenderia o que isso quer dizer. É isso.

Na balbúrdia
do silêncio

Julliane
Brita
CASCASCAVCAVEL | P| R
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Berlin
Alexanderplatz
é a sinfonia da
metrópole

Gravado em madeira, de Karl Rössing, "Entre o passado e o futuro" de 1931

Gutemberg
Medeiros*
SÃO PAULO | SP

Um dos mais importantes ro-
mances do século XX ganha tradu-
ção histórica de filha de berlinen-
ses radicados no Brasil 

A catástrofe da segunda guerra 
mundial trouxe ao Brasil inúmeros 
refugiados do nazismo e alguns que 
ajudaram a compor a cultura brasi-
leira de forma decisiva. Apenas no 
âmbito literário, o tradutor Herbert 
Caro, o crítico Otto Maria Carpeaux 
e um dos mais importantes críticos 
literários e de teatro, o berlinense 
Anatol Rosenfeld. Na coluna inti-
tulada Letras Germânicas, no Su-
plemento Literário de O Estado de 
São Paulo, ele falava do melhor da 
literatura em língua alemã, espe-
cialmente a não publicada no Brasil 
para chamar a atenção de leitores e, 
especialmente, editores. 

No artigo A confusão de Babel: Al-
fred Döblin, publicado em 1959, faz 
uma magistral apresentação do ro-
mance Berlin Alexanderplatz: a his-
tória de Franz Biberkopf, e faz uma 
ponderação. Pelo cruzamento de 
inúmeros registros de linguagens se 
apresenta uma polifonia tão intensa 
que traduz as grandes proporções da 
metrópole moderna – daí a  metáfo-
ra de Babel – mas que difi cilmente 
poderia ser traduzida ao português, 
especialmente pelo confl ito entre a 
norma culta alemã e o dialeto berli-
nês. Pena que Anatol não viveu para 
ler a tradução de Irene Aron recém-
lançada pela Martins Editora, histó-
rica em vários sentidos ao vencer o 
medo do grande crítico.

Esta tradução tem sabor histórico 
dos mais relevantes por aludir exata-
mente à catástrofe da guerra e seus 
refugiados ao Brasil. Os pais de Irene 
Aron eram berlinenses e ela cresceu 
com o dialeto da cidade – um dos 
principais registros linguísticos de 
Berlin Alexanderplatz, um dos ápices do Expressionismo alemão. A própria Irene explica:

– Constatei que o alemão falado em casa por meus pais, que deixaram a Alemanha em 36/37, e 
passado às fi lhas como única língua de comunicação familiar é o que aparece na obra de Döblin. A 
linguagem coloquial, as canções, o jeito de falar berlinense com o emprego peculiar de pronomes, 
as gírias, as expressões em iídiche ou hebraico, de uso corrente, tudo isso foi muito familiar, daí 
certa “facilidade” em transpor para o português. 

Ou seja, o leitor brasileiro tem a oportunidade raríssima de degustar uma tradução das melhores e 
com semelhante valor. Mas esta versão publicada pela Martins tem outra característica, dessa vez ne-
gativa, por omitir no título a extensão “a história de Franz Biberkopf”, para a surpresa da própria Irene. 

Este não é um detalhe preciosista. Pois o intertítulo foi proposto pelo editor primeiro deste 
romance – Samuel Fischer, um dos melhores da Alemanha – e Döblin, que não pensou duas 
vezes em aceitar. Isso porque a sugestão cumpriu o caráter de síntese absoluta deste alentado 
romance: a polaridade de conflito entre a praça símbolo da metrópole e o protagonista da 
prosa. Aqui, já se adianta o sujeito sendo esmagado pela metrópole contemporânea, diluído 
em existência e experiências, como já aludia o filósofo de mesma pátria e tempo, Walter Benja-
min. A perda da experiência resulta em perdas e a necessidade das massas das grandes cidades 
terem visão, vivência, não direta com a realidade complexa, mas “mediada” por, nada menos, 
os meios de comunicação de massa.

Esta edição da Martins também peca pela ausência de um ensaio introdutório para informar ao 
leitor brasileiro vários aspectos importantes sobre a obra e a ambiência em que foi publicada para 
ampliar ainda mais o entendimento do leitor. Apesar de acertar ao trazer dois interessantes ensaios 
de Döblin e uma tábua cronológica do autor.

Crime e cidade
Mas o que conta este romance? Na Berlim dos anos 1920, Franz Biberkopf cumpre quatro anos de 

prisão, Berlin se apresenta aos seus olhos como um pandemônio caótico, um lugar completamente 
hostil. A vertigem das transformações urbanísticas já antecipa a condição social do ex-presidiário 
na zona de exclusão, o seu "não lugar", seja no espaço físico da cidade ou na sociedade como um 
todo. O seu velho lugar de origem é justamente a Praça Alexandre, ou Alexanderplatz, no coração 
da metrópole e povoada de bandidos e prostitutas – enfi m, um mundo repleto de sordidez –. 

O protagonista busca apenas viver sem complicações com a lei, ter pequenos prazeres ou peque-
nos golpes de sorte. Mas simplesmente não consegue fugir da zona de exclusão social e sempre é 
emparedado no mundo do crime. O estigma do exército reservista de trabalho criminalizado – 
dentro da ótica da modernidade – é inescapável. Inclusive o sobrenome Biberkopf pode ser tradu-
zido como “cabeça de castor”, em alemão. Uma metáfora perfeita entre o roedor que é condenado 
a promover um grande esforço em fazer barragens anualmente e destruídas pela força da natureza 
em relação ao “não cidadão” em quedas várias na tentativa inútil de ser alguém “de respeito”. Mas 
este monumento da prosa moderna traz muito mais do que este mero resumo.

Berlin é megafone
Benjamin também escreveu a resenha A crise do romance: sobre Alexanderplatz, de Döblin 

em jornal diário quando do lançamento, em 1929, e tornou-se ensaio dos mais importantes 
sobre a prosa contemporânea. Nele, o pensador resume um dos aspectos mais centrais desta 
prosa das cidades, “O livro é um monumento a Berlim, porque o narrador não se preocupou 
em cortejar a cidade, com o sentimentalismo de quem celebra a terra natal. Ele fala a partir da 
cidade. Berlim é seu megafone”.

Também neste texto, Benjamin descreve a importância simbólica de Alexanderplatz para a 
metrópole e, ao mesmo tempo, ao romance. “É o lugar onde se dão, nos últimos dois anos, as 
transformações mais violentas, onde 
guindastes e escavadeiras trabalham in-
cessantemente, onde o solo treme com 
o impacto dessas máquinas, com as co-
lunas de automóveis e com o rugido dos 
trens subterrâneos, onde se escancaram, 
mais profundamente que em qualquer 
outro lugar, as vísceras da cidade, onde se 
abrem à luz”. A partir daí, Benjamin enu-
mera os outros lugares que se desdobram 
neste logradouro, os cortiços, a calçada 
das rondas noturnas das prostitutas e, ao 
mesmo tempo, um bairro comercial ha-
bitado pela pequena burguesia. 

“No meio de tudo isso, o negativo so-
ciológico desse meio: os marginais, refor-
çados pelos contingentes de desempre-
gados.”. E Biberkopf é o desempregado 
que, ex-presidiário, é imantado pela cri-
minalidade dada à inexistências de possi-
bilidades de se tornar o sonhado homem 
honesto. Ou seja, Alexanderplatz traz 
em si tanto a geleia geral deste país bem 

como ostenta a marca da moder-
nidade, o eterno construir e des-
truir de si mesmo em moto con-
tínuo. Assim como foi a reforma 
urbanística da Paris do século 19 
e até do Rio de Janeiro do início 
do século passado. 

Vozes da
metrópole

Este romance avança a tra-
dição da modernidade cujo 
palco principal é a metrópole. 
Tradição esta construída por 
Balzac, Baudelaire, Dostoiévski 
e cujo auge está Proust, Joyce e 
o próprio Döblin. Onde, como 
Benjamin lamentava, o fi m da 
experiência do indivíduo na me-
trópole industrial em troca dos 
novos meios de comunicação 
de massa. E Döblin vai expor 
justamente este aspecto na ca-
pital alemã, a cidade como uma 
selva moderna de prédios e o 
bombardeamento constante de 
meios de comunicação diversos. 

E o autor traz ao romance es-
tas vozes da modernidade como 
recursos estéticos, para lembrar 
ainda o artigo de Rosenfeld: “re-
cortes de jornais com noticiário 
político, artístico, esportivo, lo-
cal, estatísticas demográfi cas e 
econômicas, excursos geográfi -
cos e metereológicos, panfl etos 
de propaganda política da épo-
ca, anúncios, slogans de carta-
zes publicitários, itinerários de 
bondes, ônibus e trens em enu-
merações sem fi m, prescrições 
administrativas das repartições 
públicas, proibições da compa-
nhia de transportes coletivos, 
textos dos últimos êxitos mu-
sicais, alocuções do próprio es-

pírito da época – tudo isso em fusão inextricável com a matéria narrativa e os monólogos 
interiores das personagens formando uma unidade fervilhante, turbilhoando no amplo ritmo 
de uma linguagem ao mesmo tempo expressiva e naturalista”.

Cinema e literatura
O que fi cou evidente desde Benjamin até outros estudiosos deste importante romance é como 

a linguagem cinematográfi ca – a montagem – foi importante para compor esta matéria narrativa 
com todas estas vozes. Inclusive, durante a confecção de Berlin Alexanderplatz, estreou o docu-
mentário de Walter Ruttman realizado com o brasileiro Alberto Cavalcanti, Berlin: sinfonia de uma 
metrópole. Para Irene Aron, “certamente Döblin conhecia o documentário, há afi nidades entre a 
concepção da cidade como corpo que aos poucos sai da sonolência e adquire ritmo quase vertigi-
noso, mas não creio que tenha exercido alguma importância maior ou infl uência sobre o romance”.

Ainda nessa extensa matéria prima de vozes, cabe relevar a maestria da tradução em verter ao 
português tal diversidade de linguagens. Irene informa que foi aí a grande difi culdade. “Era preciso 
discernir cada trecho para tentar resgatar o registro exato. Necessário também foi destrinchar nas 
alucinações da personagem a voz que tinha a palavra: o autor, o narrador, a personagem ou seus 
fantasmas. Nem sempre foi possível encontrar rimas adequadas em canções ou versos, adapta-
ções foram necessárias”, entre outras difi culdades encontradas.

Cinematographo
Até o fi m da vida, Döblin teve que explicar a mesma coisa: que chegou ao monólogo interior 

sem ter lido Ulisses, de James Joyce, e debitava isso ao “espírito do tempo” que permeou ambos 
os criadores. Acredita-se que Döblin começou a escrever o texto em 1927, a que o autor chamou 
desde o início de "romance berlinense", sendo lançado em outubro de 1929 com tiragem de 10 mil 
cópias. A esta montagem quase de fundo cinematográfi co, a crítica reagiu de forma muito nega-
tiva, especialmente os marxistas mais ortodoxos de plantão. Mas a obra obteve farta cobertura 
jornalística e quase a tornou um best-seller. Foram vendidos 50 mil exemplares apenas em 1933 
e, entre 1931 e 1936, vieram as traduções em holandês, inglês, italiano, espanhol, francês e russo. 

Realmente, o cinema era uma das grandes paixões de Döblin. Ele estava entre os primeiros es-
pectadores dos pioneiros cinematographos berlinenses e escreveu sobre em texto publicado em 
jornal diário logo em 1909, intitulado O teatro dos jovens. 

Em 1924, começa a sua colaboração como roteirista de fi lmes no mesmo movimento de consi-
derar o cinema como uma vertente das mais modernas em termos de manifestação artística, a 
exemplo do que moveu Maiakóvski na mesma época na Rússia. Posicionamento este que revelava 
uma postura estética abrangente, acreditando que todas as modalidades de manifestação artísti-
ca deveriam ser direcionadas para as massas e não apenas para uma elite.

Döblin também colaborou com Hans Wilhelm na elaboração do roteiro na adaptação fílmica 
de Alexanderplatz sob direção de Phil Jutzi, sendo uma das mais bem-sucedidas produções do 
cinema alemão até 1933. A atração do escritor não se limitou ao cinema, mas se alastrou também 
ao rádio, sendo um dos autores alemães que mais contribuíram para a nova mídia. Por exemplo, 
trabalhou na adaptação de Alexanderplatz como um épico radiofônico. 

Por último cabe destacar que esta tradução histórica não se deve apenas à ascendência da tradu-
tora. Irene Teodora Helena Aron construiu sólida trajetória de tradutora e pesquisadora a partir da 
graduação pela Universidade de São Paulo nos anos 1960, onde trabalhou por 25 anos, além de vários 
estágios e estudos desenvolvidos na Alemanha. Entre os autores que traduziu estão Peter Schneider, 
Bertolt Brecht, Peter Handke, Max Frisch, Victor Klemperer, Günter Grass, Stefan Zweig e outros, entre 
poemas, prosas e peças teatrais. Mas outro grande desafi o de sua trajetória foi ter traduzido a parte 
alemã de outra obra capital do século 20, o estudo Passagens de Walter Benjamin.

O que ler
“A crise do romance. Sobre Alexanderplatz, 
de Döblin”, de Walter Benjamin (Obras es-
colhidas: Magia e técnica, arte e política, 
Editora Brasiliense)

“A confusão de Babel: Alfred Döblin”, de 
Anatol Rosendeld (Letras germânicas, Edi-
tora Perspectiva)

História da literatura e do teatro alemães, 
de Anatol Rosenfeld (Editora Perspectiva)

Literatura alemã, de Otto Maria Carpeaux 
(Nova Alexandria).

O Expressionismo, de Jacó Guinsburg (or-
ganizador) (Editora Perspectiva)

A cultura de Weimar, de Peter Gay (Paz e Terra)

*Gutemberg Medeiros é doutor em Ciên-
cias da Comunicação pela Escola
de Comunicação da USP. 518
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N velas 

MALHAÇÃO
SEGUNDA - Ubiracy se surpreende com 
as revelações de Marina e aponta Caio 
como principal suspeito. Caio conversa 
com Paloma e teme que Marina o en-
tregue para a polícia. Ubiracy ordena 
que seu assistente Guaraná intime Caio. 
Marina revela a Caio que entregou seu 
cordão e ele fi ca furioso.  

TERÇA - Paloma explica a Ubiracy que 
Caio não mencionou que estava com ela 
na noite do incêndio em seu depoimento 
para preservar seu relacionamento com 
Marina. Peralta tenta tranquilizar Yas-
min e afi rma que Cris não era atraente na 
infância e só pensava em estudar. 

QUARTA - Marina e Caio se decepcio-
nam um com o outro e trocam acusa-
ções. Yasmin desconfi a que Cris tenha 
interesse em Peralta. Caju fi ca perplexo 
ao perceber que Cajuína não é mais atra-
ente como no passado e foge da moça. 

QUINTA - Juliana confi rma a revelação 
de Bruno a Ubiracy e o casal se prepara 
para enfrentar o preconceito quando to-
dos souberem que eles estão juntos. Cris 
contorna a situação e faz com que Yasmin 
pareça ter tomado uma atitude infantil. 

SEXTA - Peralta se afasta de Cris e pede 
que ela vá embora de sua casa. Domin-
gas conta a Felipa que Marcelo tem uma 
nova modelo para desenhar a Fenômena 
e ela fi ca furiosa. Felipa e Domingas fl a-
gram Norma Jean posando de Fenômena 
para os desenhos em 3D de Marcelo. . 
Marcelo se reconcilia com Felipa. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Fiasco expulsa Gustavo e 
explica os procedimentos do baile. Rose 
fi ca afl ita. Alcino pula na piscina para so-
correr Verônica. Glória pede para Nuno 
deixá-la em frente a um prédio luxuoso 
de Ipanema. Eurídice estranha ao ver seus 
pais chegando com Pedro e Adalgisa. 

TERÇA - Rose não aceita ajudar Gustavo, 
porque precisa proteger sua família.  Al-
cino fi ca constrangido diante de Severo. 
Domenico chama Gustavo para trabalhar 
como catador de lixo. Tião leva a Kombi 
de Rose para um mecânico e a troca por 
uma casa. Gustavo ajuda Domenico a re-
colher lixo em prédios e fi ca arrasado ao 
ver Alcino passar por ele de carro. 

QUARTA - Gustavo comenta que o 
aroma do perfume de Rose era o que 
faltava para a fórmula que estava crian-
do. Domenico convence Gustavo a ir ao 
baile para falar com Rose. Rose termina 
de se arrumar e pede para Tião fi car em 
casa com as crianças.  Bené desconfi a 
que Fiasco saiba algo contra Sólon. 

QUINTA - Rose teme estar sendo enganada 
por Gustavo e vai embora. Tião vai buscar 
Rose no baile. Bené não consegue contar 
para Taís que viu Sólon com uma mulher. 
Tião tenta conquistar Rose com um jantar 
especial. Alcino chega ao local indicado por 
Kátia e procura por Verônica.

SEXTA - Domenico ajuda Gustavo, que 
está machucado, a entrar no caminhão. 
Gustavo vê Alcino e Verônica entrarem 
abraçados na mansão.  Domenico cuida 
dos ferimentos de Gustavo e tenta con-
vencê-lo a procurar por Rose.

SÁBADO - Rose diz que vai ajudar Gusta-
vo, mas apenas como amiga. Rose quan-
do recuperar sua fortuna. Rose descobre 
que perdeu sua casa e pede ajuda a Gus-
tavo para tentar recuperar seu carro. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Dafne pressiona a fi lha a lhe 
contar tudo o que sabe. Edgar é informa-
do que Bianca está livre e Judith alerta 
que ela não pode se aproximar da ex-
posição. Bianca revela a Socorro que irá 
desmascarar Denis. Anita comenta que 
Bianca está se fi ngindo de frágil. 

TERÇA - Bianca pede para Xico pintar 
um quadro na frente dos convidados. 
Denis assume que só assinava as telas e 
revela toda a história. Gabriel se sente 
mal na cela e é amparado pelos outros 
presos. Fabiano se disfarça e vai atrás de 
Ivonete e Adenor. 

QUARTA - Bianca não aceita beijar Felipe 
e vai embora. Dafne conta para Gabriel 
que Denis é o falsário. Fabiano demora a 
chegar em casa e Ivonete reclama. Dafne 
comenta que Denis pode ter sua pena 
reduzida se denunciar Judith. Gabriel é 
solto. Judith encontra Denis na delegacia 
e lhe faz ameaças. 

QUINTA - Ernani alerta que Gabriel pode 
fi car estéril e recomenda que ele procu-
re um especialista. Piedade dá uma lição 
em Jacques e avisa que ele precisa mudar 
de verdade. Dafne se depara com o avô e, 
apesar de magoada, é generosa com ele.

SEXTA - Judith aceita a oferta de Edgar, 
mesmo correndo o risco de ser presa. 
Socorro conversa com Frederico, mas é 
interrompida por Bianca. Espeto compra 
uma máquina fotográfi ca para Xico, que 
adora o presente. 

SÁBADO - Jacques afi rma que Judith só 
sairá da disputa se for comprovada a sua 
culpa. Espeto revela a Denis seu plano para 
tirá-lo da cadeia. Jacques anuncia que dará 
um bônus para o concorrente que souber 
reconhecer que está com sorte. André en-
contra Léa e Cássio comendo na rua e os 
leva para jantar em seu restaurante. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Marcos diz a Onofre que 
quer fi car sozinho. Miguel reclama com 
Renata por ela não ter marcado a consul-
ta com a nutricionista. Helena e Luciana 
saem para jantar com Carlos. Gustavo 
liga para Malu e desmarca a viagem, 
deixando-a furiosa. Marcos entra no res-
taurante em que Dora trabalha. Carlos 
apresenta seu amigo Fernando para He-
lena e Luciana. 

TERÇA - Luciana demonstra irritação 
por não ter sido convidada para o en-
saio fotográfi co que Helena faz em Paris. 
Marcos anda de lancha pelo mar de Bú-
zios. Marcos encontra Dora e a convida 
para passear de lancha. Dora se segura 
em Marcos após uma curva em alta ve-
locidade e ele se diverte. Ellen incentiva 
Miguel a ajudar no tratamento da doen-
ça de Renata.  

QUARTA - Na frente de Carú, Gustavo 
disfarça e vai conversar com Malu. Dora 
se lembra que conheceu Marcos na bo-
ate. Luciana fi ca com raiva ao pensar no 
que Isabel lhe falou sobre Jorge e Paixão. 
Gustavo tenta se explicar, mas Malu não 
lhe ouve. Carú avisa a Gustavo que Beti-
na ligou. Tereza começa a fazer exercícios 
na academia, incentivada por Betina. 

QUINTA - Marcos fi ca com medo de ser 
visto com Dora, que fi ca na esperança de 
um próximo encontro. Matilde avisa que 
Helena ligou e Marcos lembra que esque-
ceu seu celular na bolsa de Dora. Marcos 
liga, mas Dora não ouve. Bruno passa 
pelo lobby do hotel sem reparar em He-
lena e Luciana, que fotografam. Marcos 
se arrepende de seu encontro com Dora. 
Renata chega machucada à faculdade e 
Mia, Raquel e Isabel a ajudam. 

Até o fechamento desta edição, os capítulos de 
sexta e sábado ainda não haviam sido editados

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Hortência conta que se de-
sentendeu com Noêmia. Bela incentiva 
Hortência a procurá-la. Bárbara não 
acredita que Adriano fez tal chantagem. 
Clemente insiste, mas ela diz que o fi lho 
não perderia tempo com isso. Clemente 
sai magoado. Rodrigo avisa  Bela que o 
projeto secreto vai voltar. 

TERÇA - Ricardo não consegue entender 
por que Verônica foi à sua casa. Vera não 
revela quem foi o homem que matou e 
diz que essa não era sua intenção. Ela re-
vela ainda que Ricardo presenciou tudo. 
era diz que tem medo de ser processada e 
que por isso nunca procurou um advoga-
do ou contou para outra pessoa. 

QUARTA - Magdalena e Ariosto conver-
sam com Haroldo. Verônica fi ca preocu-
pada com a ideia de contratar capangas 
para baterem em Diego, mas Adriano 
não dá a mínima. Rodrigo conta para 
Olga que está muito empolgado com 
um novo projeto profi ssional. Olga o 
elogia e diz sentir um orgulho de mãe. 

QUINTA - Olga afi rma que é mãe de 
Cíntia e ela fi ca trantornada. Cíntia gri-
ta com Olga, que fi ca  emocionada. Ela 
narra como foram os últimos instantes 
antes de abandoná-la na casa de Vanda 
e Ariosto. Cíntia fi ca aos prantos. Arios-
to e Cíntia falam sobre a infância da fi lha 
adotiva. 

SEXTA - Verônica fi nge de dissimulada e 
diz que não devia ter beijado Ricardo. Ele 
tenta beijá-la novamente, mas ela fi nge ser 
uma moça puritana. Ricardo tenta nova-
mente e ela corresponde. Olga conta para 
Vanda que ela é a mãe biológica de Cíntia. 
Vanda fi ca perplexa. Rodrigo não entende 
por que Olga disse isso para Cíntia. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Téo consegue tirar Pavão 
da escola de samba. Bruno diz que vai 
devolver o irmão de Pavão com um re-
cado. Tony fi ca chocado ao saber que 
Pavãozinho morreu. Ele decide ir ao Rio 
com Paulo. 

TERÇA - Téo conta a Marília que conse-
guiu o dinheiro para pagar a cirurgia de 
Berenice. Marília fi ca angustiada, pois 
sabe de onde veio a grana. Marília diz a 
Téo que ele não tem mais como provar 
que é inocente, pois usou o dinheiro de 
Tony. Luísa fala para Dog que está sepa-
rada e que quer fugir com ele. 

QUARTA - André diz a Dog que o casa-
mento dele com Luísa é “business”. An-
dré afi rma ao fotógrafo que se ele não 
se afastar de Luísa, vai matá-lo. Rodrigo 
oferece cinco mil reais para  Wagner não 
entregá-lo. Marta volta para o Rio. 

QUINTA - Rudi desabafa com a mãe 
dizendo que não vai aguentar viver sozi-
nho. Freda ouve o barulho das garrafas 
caindo no chão - Rudi está destruindo 
a adega do pai - e se desespera. Tony 
aguarda a família embarcar. Freda reve-
la a Caló que Rudi falou em tirar a vida. 
Teresa liga para Paulo e afi rma que só 
ela passou pela polícia federal. 

SEXTA - Khalid invade o quarto de Iago. 
Seguranças revistam Tucci e Iago. Tony 
conta a  Téo que dentro do cofre há 
dossiês, gravações e documentos com 
os podres das grandes fi guras do Brasil. 
Bruno diz a Iago que ele é um traidor, 
pois o colocou contra o velho Ary. Ele 
o ameaça. Tony, Téo, Paulo e Sérgio bus-
cam um jeito de reter Bruno na clínica. 
Sônia aconselha Marília a voltar para 
Téo, já que os dois se amam. 

SÁBADO - Não há exibição.

Cinema.com.br
Sobram dedos na contagem de sites que 

tem alguma coisa relevante a dizer sobre cinema. 
Já faz algum tempo que os anfi triões são os mesmos. Gene-
ralidades = Omelete, Crítica = Contracampo, Dados técnicos = 
Imdb... Correm por fora algumas revistas eletrônicas, como a 
belíssima Beta, que completou um ano com a última edição; 
e poucos blogues acompanháveis, como o da Ilustrada, da 
Folha de S. Paulo, e a Central de Cinema, da Gazeta do Povo, 
assinada pelo editor do caderno G, Paulo Camargo. 

Em um nicho repleto de iniciativas ainda sem diferen-
ciais, tais como Adoro Cinema, CinePlayers, E-pipoca e 
tantos outros que servem a poucos e a pouca coisa, surge 
o projeto Cinema.com.br, com a promessa de se consoli-
dar como um respeitável portal de cinema. 

Estreou essa semana com visual moderno, seções 
bem distribuídas, conteúdo bom e bem escrito, fal-
tando apenas alguma formatação nos textos das cha-
madas. O maior desafi o será cumprir o discurso, já 
mascado por outras dessas iniciativas e pouco dige-
rido. Fala-se em notícias atualizadas em tempo real, 
críticas fundamentadas, cobertura de festivais e 
acompanhamento de estreias no Brasil. 

Bom saber que estão cientes disso, pelo menos o 
slogan garante: “Um pouco de tudo o que você já viu 
tratado de uma maneira que você nunca viu”. Se não é 
dos mais geniais, joga a responsabilidade de cumprir a 
promessa ao time de colaboradores, em boa parte blo-
gueiros do todo o Brasil. Se saírem da linha, podemos pu-
xar a orelha do integrante do projeto que é cascavelense, 
o diretor do curta Lili Marlene, Vander Colombo. 

Cine Mais Cultura
Prefeituras e entidades jurídicas sem fi ns lucrativos 

de municípios com até 20 mil habitantes estão con-
vidados a se inscrever no projeto Cine Mais Cultura, 
do Governo Federal. Por meio desse projeto é pos-
sível receber um kit contendo “telão de 4 por 3 
metros, câmera digital, aparelho de DVD, proje-
tor, mesa e caixa de som, amplifi cador, micro-
fones sem fi o e centenas de fi lmes brasileiros 
– entre curtas, médias e longas metragens, 
além de documentários e animações do 
catálogo da Programadora Brasil – 
para exibições semanais.

Os objetivos do programa são: 
formar público fora do eixo Rio-
São Paulo; descentralizar a exi-
bição de cinema do País, já que 
as salas comerciais se concen-
tram em 8% do território 
nacional; e propiciar que 
fi lmes brasileiros ainda iné-
ditos ou não acessíveis a 
essas regiões possam ser 
assistidos pela popula-
ção, já que há um pe-
queno espaço para 
o cinema nacional 
na televisão e nas 
locadoras.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Tem-se convencionado 
como Jornalismo Cultu-

ral uma especialização que 
nasce das necessidades da im-

prensa em atender a um público 
segmentado e de tratar de temas 

com maior profundidade, assim como 
acontecem nas demais seções do jorna-

lismo como política, economia, esportes e 
outras. Mas seu recorte temático vai muito 

além, ou pode ir, da divulgação dos pro-
dutos da chamada sete artes, como muitos 

costumam tratar, ou então da veiculação do 
entretenimento. Se por Jornalismo Cultural 

fosse entendida apenas a veiculação do gosto 
literário-artístico, deveria, então, ser chamado 

de Jornalismo de Artes . (...)

Historicamente, o Jornalismo Cultural se desen-
volveu a partir da idéia da produção voltada para 
a cultura erudita tendendo a mostrar a cultura 

como algo 'superior', sofi sticado e formal, ope-
rando a "estética burguesa", com repertórios 

restritos, destinados a uma minoria de co-
nhecedores, logrando certo prestígio den-

tro deste público. No entanto, essa visão 
tem-se ajustado ao longo do tempo a 

uma mescla ampla que busca sintetizar 
e difundir os patrimônios culturais do 

conhecimento em esferas variadas 
em que a cultura passa a ter uma 

visão mais integradora tematizando, 
além das belas letras e das belas artes, 

os modos de vida, os sistemas de valo-
res, as tradições e as crenças, ajustada ao 

campo da produção de bens simbólicos. 
Dessa maneira, tende a superar o prisma 

da dicotomia entre os campos da produção 
simbólica; de elite e de massa ou, ainda, eru-

dita e popular. 

(...) A tradição de intelectuais e escritores pre-
sentes, principalmente, em anos passados 

nas redações da imprensa brasileira 
evidencia nomes que consagraram 
em ambos os campos e por isso a 
aproximação de um texto com ca-

racterísticas mais 
evidentes do fazer jor-
nalístico. Daí muito do saudosis-
mo do antigo jornalismo cultural praticado 
na imprensa brasileira. Essa tradição começou a 
mudar na década de 50 com profi ssionalização jor-
nalística e a substituição gradual do estilo europeu, 
bem mais opinativo, pelas técnicas norte-america-
nas priorizando um estilo objetivo e formal. Para 
melhor compreensão do campo entendemos que o 
Jornalismo Cultural transborda a análise e a divulga-
ção dos produtos da chamada cultura ilustrada (lite-
ratura, pintura, escultura, teatro, música, arquitetura, 
cinema) e abrange a cultura popular, o comporta-
mento social – formas de ser e se portar, e as ciências 
sociais, ajustadas em certa medida ao campo da pro-
dução jornalística. Assim, o Jornalismo Cultural, em 
sua dupla postura, realiza a difusão e a análise crítica 
das culturas - formatando um fórum público de mani-
festação do pensamento. O primeiro setor acaba por 
limitar-se a divulgação da indústria cultural, enquanto 
que o segundo caracteriza-se como “capaz de realizar 
uma real infl uência na confi guração das idéias e gosto 
público de uma época” (RIVERA, 2003, p. 21), uma vez 
que se traduz pela crítica com elementos contraditó-
rios dos produtos que o leitor recebe. 

Jornalismo Cultural – Subsídios 
Para Uma Reflexão,
Eliane Corti Basso
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GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Os excessos de prazer, estimulantes e de 
trabalhos que requerem grande concen-
tração e capacidade mental, não serão de 
todo favoráveis hoje. Bom fl uxo, todavia, 
aos negócios iniciados anteriormente.

O planeta Vênus lhe promete um dia dos 
mais favoráveis. Fará bons negócios, bons 
planos com relação ao futuro e contatos 
pessoais, ótimas relações sociais, senti-
mentais e amorosa. Aproveite.

Mudanças na vida cotidiana, podendo 
alterar horários, modo de agir e de se co-
municar com o ambiente e as pessoas. 
Época favorável para o início de atividades 
intelectuais que aperfeiçoem sua mente. 

Procure agir de forma dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua autoridade. A pessoa 
amada está merecendo maior atenção da 
sua parte. No trabalho, aja com mais vonta-
de. Aguarde notícias e benefícios.

Disposição e excelente estado mental 
para entabular novas coisas visando sua 
melhora geral. A elevação da personali-
dade será o ponto máximo de seu suces-
so. Melhora da saúde, mas não descuide.

Evite prejudicar sua saúde, não cometen-
do excessos na alimentação ou com be-
bidas alcoólicas. Não confi e demais em 
subordinados. Sucesso pessoal e a evo-
lução da personalidade serão evidentes.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Poupar suas economias, a fi m de conse-
guir a casa própria que tanto sonha, será 
o mais importante a fazer agora. Por ou-
tro lado, o fl uxo será dos melhores para 
compra de bens móveis e imóveis.

Cuidado para não perder a confi ança 
das pessoas que são extremamente im-
portantes para você. Lucros através de 
associações está previsto e o trabalho 
renderá o necessário para deixá-lo feliz.

Dedicar-se a rotina é o melhor que pode 
fazer. Pense nos problemas como quem 
tenta solucionar um quebra-cabeças e 
encontrará a solução. Terá uma idéia fe-
liz a respeito dos seus próprios assuntos.

Período positivo para lidar com assuntos 
psicológicos, emocionais e para compre-
ender os aspectos mais profundos de sua 
mente. Você poderá desenvolver todo 
tipo de atividades a esse respeito.

Enormes probabilidades de realizar suas 
mais antigas esperanças e desejos se apre-
sentarão hoje. Terá também, aumentos 
de lucros e muito progresso profi ssional. 
Ótimo as novas amizades e ao amor. 

Acautele-se um pouco diante das notí-
cias que ouvir, falsas, negativas ou favo-
ráveis. Momento excepcional para a vida 
amorosa e conjugal. Fator de benefício 
real. Controle suas despesas domésticas.

CASCAVEL
Gamer
Suspense, dur. 95 minutos / Legendado 
– 18 anos. Cine West Side I: Sexta/ Sába-
do e quarta-feira 16h00, 19h15 e 21h00. 
Domingo 14h40 e 21h10. Segunda/ Ter-
ça e Quinta 15h20 e 21h00.

Amantes
Drama/Romance, dur. 100 minutos / 
Legendado – 14 anos. Cine West Side 
I: Sexta/ Sábado e Quarta às 14h15. Do-
mingo às 16h30 e 19h20. Segunda/ Ter-
ça e Quinta 19h10.

O Seqüestro do Metrô 123
Suspense, dur. 121 minutos / Legendado 
– 14 anos. Cine West Side 2: Sexta/ Sá-
bado e Quarta 15h50 e 21h15. Domingo 
19h10 e 21h20. Segunda/ Terça e Quinta 
19h00 e 21h10. Cine JL 2: Sex. Seg. Ter. 
Qui.  19h20, 21h30. Sab. Dom. Qua.  
17h10,  19h20 e 21h30.

Up - Altas Aventuras
Animação , dur. 96 minutos/ Dublado – 
Livre. Cine West Side 2: Sexta/ Sábado e 
Quarta 
14h00 e 19h30. Domingo 14h30 e 16h20. 
Segunda/ Terça e Quinta 15h00 e 16h50. 
Cine JL 2: Sex. às  16h30. Seg. Ter. Qui.   
17h10. Sab. Dom. Qua.   15h10.

Se Beber Não Case
Comédia, 14anos/ Dublado. Dur. 1h40. 
Cine JL 1: Sab. Dom. Qua. 15h00, 17h00, 
19h00 e 21h00. Sex. Seg. Ter. Qui. 17h00, 
19h00 e 21h00.

Força G
Animação, Livre/Dublado. Dur. 1h33. 
Cine JL 3: Sab. Dom. Qua.  15h30 e 
17h20. 

A Órfã 
Drama, 18 Anos / Legendado. Dur. 2h00. 
Cine JL 3: Diariamente 19h10 e 21h30. 

Uma Prova de Amor
Drama, 14anos/ Legendado. Dur. 1h49. 
Cine JL 4: Sab. Dom. Qua.   17h10, 19h10 
e 21h20. Sex. Seg. Ter Qui.  21h20.

Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca 
de Todas
Comedia, 14 Anos / Dublado. Dur. 1h15. 
Cine JL 4: Sex. Seg. Ter. Qui 19h40. Sáb. 
Dom. Qua.  14h10 e 15h40. 

TOLEDO
Os Normais 2 – A Noite Mais Maluca 
de Todas
Comedia, 14 Anos / Dublado. Dur. 1h15. 
Panambi 1: Diariamente: 19h30.

Uma Prova de Amor
Drama, 14anos/ Legendado. Dur. 1h49. 
Panambi 1: Diariamente: 21h00. Sábado, 
Domingo e quarta:16h00 e 21h00. 

Força G
Animação, Livre/Dublado. Dur. 1h33. 
Panambi 2: Diariamente: 19h40. Sábado, 
Domingo e quarta: 15h30 e 19h40. 

Falando Grego
Comédia. Legendado. Classifi cação/ 12 
anos. Panambi 2: Diariamente: 21h15. 

FOZ DO IGUAÇU
Terror na Antártida
Suspense- 16 anos - Legendado- Dura-
çao: 1h30. Boulevard 2: Diariamente: 
20h15 e 22h30.

Up - Altas Aventuras
Animação , dur. 96 minutos/ Dublado – 
Livre. Boulevard 3: Diariamente: 17h15, 
19h45 e 22h00.

Se Beber Não Case
Comédia, 14anos/ Dublado. Dur. 1h40. 
Boulevard 4: Diariamente: 20h00 e 
22h15.
 
A Pedra Mágica
Aventura/Infantil- Livre- Dublado- Du-
ração: 1h30. Boulevard 4: 
Sábado , Domin-
go e Terça: 
18h00.

Julliane

Brita
CASCAVEL | P

R

OniodiGregolin
CASCAVEL | PR

O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Num tempo remoto em que a pirataria de 
CDs era o que bombava, chegou às minhas 
mãos um exemplar peculiar de um desses dis-
cos copiados por meios escusos. Ana Carolina 
já era um nome ouvido há pouco mais de quatro 
anos e eu só conhecia alguns hits, ou seja, Garganta 
e Quem de nóis. E já era apaixonada. Uma voz que 
não se encontra por aí e um jeito que cativa de pri-
meira. Não havia outra opção para mim.

Voltando ao CD, eis que um dia adquiri uma peça da 
cantora meio que por acaso. Olhava vários deles empilha-
dos e a mãe autorizou que um fosse meu. Um disquinho 
branco com um escrito azul resumia a minha fome de desco-
berta, só um nome sobre a superfície vazia a ser escutada. Tam-
bém eu, naquela época, pensava não ser a coisa mais certa do mundo 
atravessar o processo da indústria fonográfi ca, mas era o jeito.

Nunca se sabia ao certo o que viria naqueles CDs, mas a seleção daquele era 
estarrecedora. Da primeira audição às centenas que se seguiram, adorei todas as músi-
cas. Não sabia de que CD faziam parte aquelas músicas a princípio, mas depois descobri 
que era uma seleção – das melhores – dos três primeiros álbuns: Ana Carolina, Ana Rita 
Joana Iracema e Carolina e Estampado. Depois que ouvi os três CDs, cheguei à conclu-
são que não faria escolha melhor. Agradeço até hoje a quem pirateou Ana.

Essa história, que muito me apraz contar, ilustra o que espero de um álbum de Ana 
Carolina. O último de estúdio antes de Nove, que hoje nos propomos discutir, foi um 
duplo cheio de muita coisa que não era necessária. Agora, ela apostou em nove mú-
sicas, que também representam o dia do aniversário dela, nove do nono mês do ano.

Minha opinião é que, depois do “produtor” daquele CD pirata, nenhum outro foi 
tão bom para Ana Carolina. Há sempre aquelas canções todas que se tornam minhas 
prediletas, mas há outras que eu dispensaria sem pesares. Em Nove, há 10 minutos, Trai-
ção, Resta e, principalmente, Dentro, pelas quais foi amor à primeira audição. Quatro, 
em nove músicas, é um bom número. Os sambas de Torpedo e Tá rindo, é? também são 

ótimos; somam seis. O editor pirata certamente deixaria as outras, parcerias 
pouco convincentes, de fora. Eu também.

Ana Carolina cai fácil no gosto de 
quem a escuta. O novo álbum não foi 
diferente dos anteriores: basta algumas 

audições e as nove faixas já fazem par-
te da playlist. Aliás, nove foi um número 

bastante controverso nesse lançamento. 
Apesar de ser o nono álbum da cantora em 

10 anos de carreira, houve quem achou que 
foram poucas faixas. De primeira impressão, 
sem antes saber nada sobre o novo trabalho, 

também pequei com essa afirmação, mas o en-
carte se autojustifica com a afirmação no ver-
so: “A minha oração é bem curta pro santo não 

entediar”. Quase comprei o disco para presentear 
alguém especial, mas ainda não o tinha ouvido e esse 

desconhecimento foi preponderante para minha esco-
lha. Antes tivesse seguido meus instintos: não há como não 

gostar de um trabalho de Ana Carolina.

A primeira música já traz algo que agrada: o som de um tango eletrônico 
acompanhando a voz grave da cantora. A segunda faixa, Dentro, já presenteia e faz 

valer a pena ouvir Ana. Dentro é mais do mesmo, não que isso seja ruim, é mais daquela 
paixão estonteante que sempre encontramos nos trabalhos da mineira, que graças ao 

bom deus não aderiu a outro estilo mais popular por aquelas terras. A terceira faixa, Tá 
rindo, é?, traz o verso que citei no parágrafo acima e traz, também, um pouco mais de reme-

lexo. A quarta faixa, Entreolhares, conta com a participação de John Legend, que soa bastan-
te desnecessário. A música é ótima, com arranjos perfeitos, mas até agora me pergunto para 
que a participação, só Ana bastava. Do mesmo modo, a sétima faixa, Resta, peca pelo mesmo 
motivo. Desta vez a participação é de uma cantora misturando o italiano ao português. Creio 
que Ana Carolina se garante sozinha. Outra faixa que merece louvor é Torpedo, na qual a 
cantora se arrisca num belíssimo samba. O final é bem ao estilo de Ana, Traição, invocando 
aquilo que de mais natural há nela: cantar. Ao final do álbum é clara a evidência que Nove 
é tão bom quanto o antecessor (Dois quartos), mais enxuto e sem precisar apelar para 24 
faixas. Quantidade não indica qualidade.
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Porque verdadeiramente não sei se estou 
triste ou não, e a chuva cai levemente 
(porque Verlaine consente) dentro do 
meu coração.

Fernando Pessoa

Não havia vergonha alguma pelos rostos que eu via na 
rua, apenas resignação. A chuva que havia caído deixava 
o céu ainda cinza, tingido pela escuridão que trouxe. 
O carro passava devagar, dando tempo para mirar os 
rostos e verificar o desastre da última noite. Não ha-
via rua em que não houvesse algum detalhe deixa-
do pelo vento. O caminho que eu fazia fora antes 
trilhado pela chuva, pelo granizo e pelo vento. Era 
perceptível o rastro deixado por essa combinação 
perigosa. Não sei se estava triste, mas havia algo em 
mim que não consentia aquilo. Algo que não está 

certo, que embrulha o estômago e traz a sensação 
de desolação. Mas eu não estava sozinho, eles não 

estavam sozinhos. Pela cidade, centenas de pes-
soas repetiam as mesmas ações: cobrir telhados, 
secar móveis, tirar água, cortar árvores. 

Antes disso, ainda no jornal, havia ligado para 
Maria do Socorro Silva Lins, aposentada e mo-

radora do bairro Alto Alegre, um dos mais atin-
gidos pelo temporal da semana passada. Falei 

antes com ela, que está na casa de uma amiga. 

– Tudo bem, Dona Socorro?

– Tudo. Na verdade, tudo não...

– Dona Socorro, eu conheço a Bruna, sua 
vizinha, e ela me contou que a sua casa foi 

bastante destruída pelo temporal, a se-
nhora aceitaria conversar comigo?

– Sim, meu fi lho! Tá tudo destruído, 
não sobrou nada! – Nesse momento, 

a aposentada, por telefone, começa a 
chorar lembrando da casa que fi cou 

abandonada após o temporal que 
destruiu parte dela. 

Ao chegar à frente da casa de 
Dona Socorro, não há muito es-

panto. Dezenas de casas na re-
dondeza estão em estado seme-

lhante: parcialmente destruídas 
pelo vento e granizo ou por ár-

vores que caíram sobre os telha-
dos. Na casa de Socorro, não so-
brou nada do telhado, a antena 

parabólica em frente a casa foi 
arrancada pelo vento também. 

O forro está tomado de água e 
todo torto, sem contar alguns 

móveis que não puderam ser 
levados e que estão à mercê do 

tempo e da chuva que prome-
te não cessar tão logo. 

Encontro Dona Socorro no 
departamento de Assuntos Co-

munitários da Prefeitura. Ela foi 

Socorro! Socorro!

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

preencher um cadastro que, 
talvez, lhe dê o direito de rece-

ber material que possivelmente 
o governo disponibilizará.

– A prefeitura vai ajudar as pessoas 
que foram atingidas pelo temporal?

– Não. Eles só estão dando lona. Eles nos 
disseram que vão entrar em contato e que tal-

vez o Governo nos ajude com materiais.

Vamos até a casa destruída de Dona Socorro. 
Depois do temporal, ela ainda não havia entrado na 

casa. Ela me mostra a varanda na frente da casa. Mos-
tra a parabólica retorcida e arrancada do chão. Mostra 

os vidros provavelmente quebrados pelo granizo ou por te-
lhas que voaram. Ela pega as chaves, não consegue encontrar 

a correta no molho. Com as mãos trêmulas, abre a porta e aden-
tra o primeiro cômodo. A água alagou todo o chão. O forro está 
por desabar a qualquer momento. As paredes brancas estão todas 
manchadas pela sujeira que a chuva trouxe do sótão. Há apenas 
um guarda-roupa, a cozinha, uma cômoda e mais alguns móveis 
que fi caram na casa. A água que está pelo chão cobre boa parte 
do pé. Nos cômodos do fundo, percebe-se que até a alvenaria 
foi prejudicada com rachaduras e infi ltrações que dão a im-
pressão de que aquelas paredes não suportarão muito tempo.

Dona Socorro me mostra peça a peça a casa, vai me con-
tando como era e, afl ita, olha para a situação em que fi cou. 
O marido dela sofre de Mal de Alzheimer há oito anos e há 
quatro a doença se agravou, tendo ela que tomar conta 
dele e ajudá-lo em todas as ações mais simples do dia a 
dia, como ir ao banheiro, tomar banho e comer. Nos úl-
timos quatro anos, a tarefa de Dona Socorro tem sido 
basicamente cuidar do marido. Como ela me contou, 
ele tem 76 anos e, antes da doença, era um homem 
ativo e trabalhador, mas agora usa fraldas, toma re-
médios e não tem consciência das coisas. 

– Ele tá assustado. Ele não fala, mas dá pra perce-
ber que ele fi cou traumatizado, sem entender o 
que aconteceu antes.

– Como foi antes de começar o temporal e 
depois que aconteceu tudo isso?

– Quando começou o temporal não 
aconteceu nada, mas em poucos minutos 
começou a voar tudo e acabou a luz. 
Eu fiquei desesperada. Comecei a an-
dar pela casa, tateando no escuro, 
para achar uma vela para acender. 
Fui até o quarto onde meu ma-
rido estava dormindo e passei 
a mão sobre ele e vi que ele 
já estava todo molhado 
embaixo das cobertas e 
cheio que caquinhos 
de eternite. Fui até o 
outro quarto, abri a 
janela e comecei a 
gritar para os vi-
zinhos me aju-
darem. Nisso 
o vizinho do 
outro lado 

da rua veio e me ajudou a tirar o meu marido carregado, tudo no 
escuro. Molhou tudo, as roupas, os colchões, os móveis. 

– Nos seus quase 60 anos, a senhora já havia passado por uma 
situação assim?

– Nunca, meu fi lho. Nunca. Sempre via pela TV e até me per-
guntava: será que é tudo isso mesmo? E agora me dou conta 

que é pior. Na verdade, o que vemos na TV nem chega perto 
do que nós passamos. Não tem como explicar.  

Saímos para os fundos da casa e ela me mostra a va-
randa de trás. Tudo arrasado. Ela olha para o quintal e 

percebe que as árvores também foram ao chão.

– Olha lá os meus quadros onde foram parar. Agora 
que estou vendo...

Ela começa a me falar dos móveis e eletrodo-
mésticos. O micro-ondas que tinha terminado 
de pagar neste mês talvez não volte a funcio-
nar devido à chuva que tomou conta da casa. 
A máquina de lavar roupas, que auxilia na ta-
refa de lavar seis roupas de cama e mais outras 
roupas do marido todos os dias. Mostra-me a 
pia que terminou de pagar há pouco tempo 
também e que provavelmente vai se deterio-
rar com o alagamento. Ela olha para tudo, 
como se procurasse uma explicação para a 
realidade que a cerca. 

– A senhora vai ter condições de reconstruir?

– Olha, não tenho. Eu e meu marido so-
mos aposentados. Cada um ganha apenas 
um salário mínimo. Gasto grande parte 
disso com remédios e fraldas para ele. 
Vou ter que dar um jeito. Não sei como.

– Voltando aqui, hoje, que sensação 
a senhora tem?

– Dá uma sensação de triste-
za, de abandono... Não sei como 
explicar. – Nesse momento, o 
pranto toma conta de Dona So-
corro. Ela não consegue conter 
as lágrimas e, como céu, não 
suporta carregar para sempre 
a liquidez da tristeza.

– Eu nem queria ter saído 
daqui, por mim eu ainda es-
taria aqui. Só não tem como 

por causa do meu marido. 
Se eu fosse sozinha, eu te-

ria coragem. Isso aqui é 
meu tudo, é minha casa, 

meu lar.  – Ainda choran-
do ela se despede de um 

passado e enfrenta o que 
virá. Ao redor dela ou-

tros passam pela mes-
ma situação. 

Olho para o Oeste e 
outra nuvem escura 

se aproxima. Não dá 
para prever o que 

virá.
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