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Pouco dinheiro no bolso e uma mochila nas costas. 
É assim que um dos repórteres da 6ª edição do Ágora 
foi em busca de uma nova matéria. Aliás, ele está na 
capa desta revista. Uma experiência única, vivida para 
evidenciar os prazeres e os riscos que este emocionante 
desafio tem a oferecer. Da mesma forma que no livro On 
The Road, traduzido como ‘Pé na Estrada’, do escritor 
norte-americano Jack Kerouac, nosso repórter tenta 
traduzir os sentimentos e valores adquiridos com esse 
estilo alternativo de vida e de viagem.

É com esse ar de aventura e de novas descobertas 
que chegamos a mais uma publicação. Temos ainda ou-
tras histórias interessantes como a de Carlão, que teve 
o privilégio de percorrer a famosa Rota 66 com uma 
Harley Davidson. Além disso, há também uma matéria 
especial sobre a arte de se fazer origamis, uma tradição 
milenar que tem conquistado jovens ainda hoje, inclusi-
ve em Guarapuava.

Nas artes plásticas, imagens vão se formando a 
cada pincelada e cada vez que um pingo de tinta desliza 
sobre a tela belos trabalhos vão se formando. Esse é 
universo da pintora guarapuavana Silvia Matos, que 
conversou com o Ágora sobre o seu jeito de pintar e 
sobre suas obras.

Mudando de assunto, também lembramos dos uni-
versitários que vivem contando as moedinhas do bolso 
para ver quanta grana ainda tem. Por hoje, falamos 
sobre a importância dos descontos especiais para os 
acadêmicos, como a meia-entrada.

Por fim, e não menos interessante, há uma reporta-
gem especial  sobre as pessoas que chegam a Guarapu-
ava e não conseguem se achar em meio ao nosso modo 
‘peculiar’ de falar. Fique atento ao nosso Dicionário de 
Gírias Guarapuavanas e entenda porque isso é normal 
na cultura.

E tem mais, mas o resto é contigo. 
Boa Leitura. E pé na estrada.
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Para a mesada 
render o mês inteiro  

o jeito é procurar por 
preços mais baixos

Aluguel, luz, água, mercado... 
A lista de gastos de um estudante 
não é pequena e nem todos tem 
tempo ou conseguem um empre-
go para manter essas despesas. 
A ajuda financeira, geralmente, 
vem dos pais, mas em determina-
dos meses o dinheiro acaba mais 
rápido, como alguns dizem: “sobra 
mês no fim da mesada”. Por conta 
disso, os estudantes buscam sempre 
maneiras de economizar. 

Há alguns benefícios que foram 
pensados para facilitar a vida finan-
ceira do estudante. A conta corrente 
universitária, desconto no transporte 
coletivo, a meia- entrada no cinema,  
shows e teatros. Enfim, todas essas 
alternativas servem para atrair esse 
público e ajudar na tarefa de fazer a 
mesada render. 

Em Guarapuava existem comércios e 
pessoas que oferecem serviços e produtos 
com preços mais baixos voltados para os 
acadêmicos. Esse é o caso da Suzana Wro-
blsk, que há mais ou menos cinco anos lava 
e passa roupa para os estudantes. Hoje, ela 
tem uma clientela de aproximadamente 

30 acadêmicos. “Comecei lavando 
a roupa de um casal que se mudou 
perto da minha casa, como um fa-
vor mesmo. Depois eles pediram se 
podiam trazer mais e alguns amigos 
deles também trouxeram e quando vi, 
já tinha ganhado vários clientes”.  

Suzana deixou de ser diarista para 
dedicar-se totalmente a atividade. An-
tes ela contava com a ajuda da irmã, 
com a qual dividia os lucros, mas hoje 
trabalha sozinha e consegue dar con-
ta das despesas de casa. “Eu pratica-
mente mantenho a minha casa com as 
roupas que lavo para os universitários, 
então, compensa lavar, cobrar um pouco 
menos do que uma lavanderia comum e 
ter mais clientes”. 

Além de caber no orçamento desses 
jovens, o serviço ajuda aqueles que não 
têm muito tempo, não sabem lavar roupa 
ou não possuem máquina de lavar. Suzana 
comenta que não pretende parar tão cedo. 
“Eu adoro o meu trabalho e fico muito feliz 
quando aparecem novos estudantes”. 
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“A maioria 

dos estudantes 

são gente boa, 

animada, então 

é divertido 

trabalhar com 

universitário”

O taxista Luiz Carlos, conhe-
cido como LC, é mais um exem-
plo de alguém que procura fazer 
um preço especial para ajudar os 
universitários. Ele está no ramo 
há cinco anos e atende cerca de 
300 universitários. “Minha renda 
gira em torno de 1,5 mil reais, 
procuro fazer mais barato porque 
tenho mais corridas e certa segu-
rança. Com eles fico mais tranqui-
lo porque não corro risco de assal-
to”. Outro motivo que faz com que 
LC continue no ramo é a amizade 
que faz com os clientes. “A maioria 
dos estudantes são gente boa, ani-
mada, então é divertido trabalhar 
com universitário Já fui chamado 
várias vezes para ir à formaturas 

daqueles que eu sempre levo. 
O triste é que termina a facul-
dade, eles vão embora e você 
perde o contato”.

Devido a esse preço mais “ca-
marada”, Luiz Carlos recebe re-
clamações dos demais taxistas da 
cidade. Mas, isso não faz com que 
ele mude de opinião e comece a co-
brar mais caro dos acadêmicos. Em 
alguns casos, quando os estudantes 
perguntam por ele na rodoviária, os 
demais taxistas mostram não gostar 
e não dão informações. “A maioria 

não faz esse tipo de corrida, 
com preço mais baixo, então, 
eles reclamam, mas cada um é 
independente e faz o preço que 
quer. Se eu quiser fazer mais ba-
rato ou até mesmo levar de graça 
eu faço, a escolha é minha”. Assim 
como no caso de Suzana, muito dos 
clientes de LC souberam desse des-
conto através de outros estudantes. 

Essa atitude de oferecer um 
preço mais adequado ao orçamento 
do universitário é importante para a 
economia da cidade, já que em Gua-

Foto:  Yarê Protzek

Foto:  Y
arê P

rotzek
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rapuava reside um grande 
número de jovens que vieram 
de outras regiões. O professor 
de economia Amarildo Hersen, 
comenta que vários ramos de 
negócios que possuem como 
alvo os estudantes tiveram um 
bom crescimento. “Se for ob-
servar os últimos anos, o número 
de estudantes no ensino superior 
aumentou muito, não só pelo en-
sino público, mas também pelas 
universidades privadas. É um mer-
cado em plena expansão”. 

Para o economista, pessoas 
como Suzana ou Luiz Carlos, ou 
até mesmo empresas, devem levar 
em conta um detalhe importante: 
“As pessoas obrigatoriamente tem 
que fazer o controle de custo, o que 
determina a possibilidade de fazer 
um preço maior ou menor. No caso 
menor, seria o controle acirrado do 
custo. Se isso não acontecer, elas po-
dem ter uma grande clientela, porém 
não vão obter lucro. A preocupação 
com o preço e com o custo tem que 
ser evidenciada”.

Outro aspecto importante é que, 
com essa iniciativa, outros setores po-
dem se interessar e procurar se espe-
cializar em atender esse público, que 
só tende a crescer, como explica o eco-
nomista Amarildo. “O estudante é uma 
pessoa bastante informada. Ele sempre 
está atento a preços e facilmente faz 
comparações. Talvez alguns comercian-
tes não perceberam ainda, mas esse é um 
mercado interessante. Sabendo fazer um 
controle adequado de custo, é um investi-
mento a longo prazo”.

Oferecer um 
preço mais 
adequado ao 
orçamento do 
universitário é 
importante para 
a economia da 
cidade, já que 
em Guarapuava 
reside um 
grande número 
de jovens que 
vieram de 
outras regiões.

te
at

ro Conheça um 
pouco mais sobre 
dois dos maiores 
pesquisadores 
da dramaturgia:
legado de 
teorias, 
técnicas e de 
interpretações 
teatrais.

Stanislavski
BrechtE
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tanislavski recht

05 DE JA NEIRO DE 1863 - 07 DE AGOSTO DE 1938 10 DE FEVER EIRO DE 1898 - 14 DE AGOSTO DE 1956

Constantin BertoldS B

Eles revolucionaram a história o teatro do século XX, cada um ao seu modo e ao 
seu tempo. Tornaram-se os pais do teatro atual, e contribuíram especificadamente 
para a transformação estética e metodológica da dramaturgia. Os dois não possuem 
muitas características em comum, a não ser o mês de morte - ambos falecerem no 
mês de agosto -. Mais de 70 anos após a morte de um, e de 55 do outro, lembramos 
aqui o quanto o trabalho deles ainda permanece vivo no teatro.

O russo, Constantin Stanislavski, foi ator, diretor, pedagogo e escritor. Um dramatur-
go que seguiu a linha do teatro realista para projetar suas obras. E o conteúdo dessas 
obras tem grande influência nos espetáculos teatrais de hoje. Segundo a professora de 
Arte e Educação Margie Ruem o artista representou uma ruptura nos padrões e na 
maneira de se fazer teatro. “A principal mudança que ele trouxe foi a quebra de uma 
tradição de interpretação estereotipada, codificada e afetada, baseada na declamação, 
que predominava no século XIX. Stanislavski pesquisava uma abordagem sobre à inter-
pretação e encenação que tornasse o trabalho do ator mais espontâneo e verossímil”.

Na busca de uma nova forma teatral, Stanislavski declarou guerra ao convencio-
nalismo do teatro. As suas obras significaram uma mudança na maneira tradicional 
de ensinar o ator a interpretar. Segundo Ruem, “não equivalendo-se, portanto, 
do estilo da representação baseado na imitação, mas as obras de Stanislavski  se 
adéquam a sujeitas transformações do inconsciente do personagem. É como se essa 
técnica fosse absorvida pelos atores e não aparecesse na realização da obra, os 
efeitos são percebidos como naturais”.

Bertold Brecht nasceu no Sul da Alemanha, estudou medicina e vivenciou de per-
to os horrores da Primeira Guerra Mundial. Foi  exilado em decorrência da ascensão 
de Hitler em 1933, o que o fez adotar um perfil politicamente revolucionário. Isso 
refletiu nitidamente em seus estudos e obras como dramaturgo e poeta.

Diferentemente de Stanislavski, Brecht propõe nas suas obras o não realismo e 
decidiu seguir uma linha político/social, algo inivador, até então, como comenta Margie 
Ruen. “Brecht desenvolveu o teatro dialético, inicialmente chamado de épico, voltado 
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para a problematização das relações sociais e do ser humano como um resultado de 
seu contexto histórico e político, encontrados nos preceitos Marxistas. Esperava, com 
suas peças, promover a transformação da sociedade, provocando os seus públicos a 
pensarem sobre contradições, e não apenas permitindo-lhes o entretenimento com 
enredos dramáticos”.

A ‘distância’ que existe entre os pais do teatro pode ser percebida claramente em 
simples frases. Segundo Margie, “Há algum tempo circula no twitter uma frase que o 
Brecht teria dito: ‘A arte não é um espelho da sociedade, mas um martelo com o qual 
ela pode ser construída’. Parece uma afirmação rude, mas reflete muito a diferença 
entre Brecht e Stanislavski. Se Stanislavski representava a sociedade, Brecht preferia, 
então, representar a sociedade de um jeito que pudesse provocar a sua transformação”.

Rita Felchak, diretora da Companhia de Teatro Arte e Manhã, explica que as 
técnicas e métodos desses autores são adotados frequentemente. “Nas oficinas que 

“Stanislavski e Brecht influenciaram o 
teatro do século XX em decorrência da ampla 

transmissão de suas teorias de encenação e 
direção de atores, por meio de tradução de suas 

obras em dezenas de idiomas.”

“Não tem como falar em 
teatro, sem falar nessa 

grande escola que foram 
esses dois autores”

Rita 
Felchak

nós trabalhamos, nós usamos muito Satnislavski e Brecht. Logo na concepção dos 
espetáculos nós discutimos esses dramaturgos. Os atores, principalmente, têm muito 
que aprender e trazem para o palco muito dos estudos deles para compor seus per-
sonagens, ou seja, é um estudo constante deles. O diretor de companhia teatral usa, 
também, o tempo todo o conhecimento que eles deixaram. Até mesmo na hora que 
os desenhos coreográficos são escolhidos eles são lembrados. Não tem como fugir 
muito de tudo isso”.

Então, tal como explica Rita Felchak,esses autores permanecem atuais. E pelo 
que tudo indica, permanecerão muito tempo. “Não tem como falar em teatro sem 
falar nessa grande escola que foram esses dois autores-estudiosos. Eles deixaram um 
legado incrível e eles são atemporais, são extremamente modernos porque eles con-
seguem estar no século XXI por meio das pesquisas que deixaram, e nós hoje estamos 
estudando e colocando no palco”.

Margie 
Ruem
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I a forma viva

do papel
Matéria e diagramação: 
luciana Grande

Foto: luciana Grande
Origamis: margarida Kaminski
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A palavra origami vem do ja-
ponês e significa, literalmente, do-
brar papel (oru = dobrar e kami 
= papel). Portanto, a maioria das 
pessoas já fez um origami. Se 
você pensou “eu não”, basta lem-
brar os seus tempos de infância. 
Afinal, quem nunca fez um avião-
zinho de papel na escola e jogou 
no coleguinha ao lado? E quem 
nunca fez um chapéu com jornal 
para comemorar o dia do solda-
do? Isso sem contar os barquinhos 
e balões (coisa que eu, particular-
mente, nunca consegui fazer). No 
entanto, a beleza geométrica e a 
técnica precisa que compõem a 
essência das dobraduras orientais 
ampliam essa definição simplista. 

Os origamis são uma arte 
tradicional milenar do oriente 
(principalmente do Japão) e sua 
origem exata é desconhecida. Há 
estudiosos que acreditam que o 
seu surgimento foi consequência 
da própria invenção e difusão do 
papel. Outros entendem que eles 
estão ligados a crenças religiosas 
de épocas passadas. Mas, inde-
pendente disso, o fato é que essa 

A arte milenar oriental das dobraduras em 
papel conquista adeptos e admiradores ainda 
hoje, numa era completamente distinta de seus 
tempos de origem, permeada pela rapidez do 
dia-a-dia e pelo universo virtual

arte se difundiu por todo o plane-
ta ao longo de muitos séculos. Em 
um primeiro momento, foi trans-
mitida através de gerações,  qua-
se sempre entre famílias nobres, 
já que o papel era algo raro e ti-
nha um custo alto.  Mais tarde, a 
arte dos origamis se popularizou 
por meio de livros, da televisão e 
da internet. Hoje existe uma série 
de manuais que ensinam passo a 
passo como montar origamis dos 
mais variados estilos.

Porém, não basta ler textos 
explicativos e didáticos sobre a 
técnica para criar um origami. É 
preciso ter o dom da sutiliza, da 
precisão e, principalmente, da 
paciência. Por essa razão, é cada 
vez mais raro encontrar jovens 
com disposição para essa ativida-
de, já que quase todos preferem 
usar do tempo livre para navegar 
na internet, ver televisão ou jo-
gar vídeo-game. É raro, mas não 
impossível. Priscila Ikeda e Mar-
garida Kaminski são exemplos de 
jovens que encontraram nos ori-
gamis uma fonte de “terapia” e 
de distração da rotina.

Priscila tem 19 anos e é es-
tudante de medicina veterinária. 
A casa dela é repleta de gatos de 
verdade e pássaros de papel. Ela 
fez o seu primeiro origami, um 
tsuru (pássaro), quando ainda era 
criança, tinha cerca de oito anos. 
“Eu vi o passo a passo em um pro-
grama de TV, achei legal e resolvi 
fazer. Meu pai gravou para mim, 
então eu olhava, parava, fazia, 
voltava, até conseguir terminar”. 
Depois disso, ela só voltou a fazer 
essas dobraduras quando tinha 12 
anos e passou a estudar e aperfei-
çoar as técnicas por meio da inter-
net e de alguns livros.

Embora possua descendência 
japonesa, a estudante afirma que 
isso não foi fator determinan-

te para que começasse a fazer 
origamis. Os olhos puxados são 
pura coincidência. Segundo ela, 
a motivação veio pelo encanta-
mento diante das dobraduras 
que via, por isso resolveu tentar 
fazer sozinha. Apesar disso, há 
outras pessoas na família dela 
que se dedicam a essa atividade. 
“Meu tio faz alguns origamis. 
Minha tia também. Ela já me 
deu um livro sobre isso”. 

Apesar de ter tido contato 
cedo com essa técnica oriental, 
Priscila só começou a se dedicar 
de verdade quando entrou no En-
sino Médio. Foi nessa época que 
ela passou a se interessar pelos 
modulares, os chamados kusu-
damas, que possuem formatos 

Entre gatos e papéis
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rua, perguntam: ‘foi você quem 
fez os origamis, né? Faz um pra 
mim!’”.

Além de kusudamas, Priscila 
também gosta bastante de fazer 
tsurus que, de acordo com a cul-
tura japonesa, significam ‘garças 
da paz’. Ela conta que há uma 
superstição no Japão em que as 
pessoas acreditam que aquele 
que fizer mil tsurus terá um pe-
dido realizado. Essa crença está 
relacionada à uma história anti-
ga sobre uma menina que estava 
muito doente e resolveu fazer 
mil origamis desse tipo, com 
a esperança de que fosse ficar 
boa quando terminasse. Porém, 
ela morreu antes disso. Então, 
amigos e familiares concluíram 
a meta da garota. “Eu não sei se 
já cheguei a mil tsurus, mas devo 
estar perto! [risos]”.

Outras tradições japonesas es-
tão ligadas a essas aves de papel. 
Por exemplo:  todos os anos, no 
dia seis de agosto, milhares de 
tsurus são depositados no túmu-
lo construído em homenagem as 
vítimas da bomba atômica de Hi-
roxima, para que isso nunca mais 
aconteça novamente.

Priscila prefere fazer ori-
gamis pequenos, que são mais 
trabalhosos, já que há uma 
maior dificuldade no manuseio 
e delicadeza nas dobras do pa-
pel. Mas, para ela, quanto mais 
complicado, mais divertido. A 
estudante não se importa em 
perder algumas horas do dia 
para fazer origamis. Troca até 
a internet por essa atividade se 
for preciso. Além disso, ela co-
menta que nunca ficou estres-
sada por não conseguir finalizar 

de bola e são mais elaborados. 
“Eu gostei bastante desses mo-
delos, achei bem complicado de 
fazer, tanto os pequenos, quanto 
os maiores, com vários módulos 
que precisavam ser encaixados. 
Mas o resultado era bom, valia a 
pena o esforço”. 

A jovem gosta de presentear 
os familiares e amigos com as 
dobraduras que faz. São poucos 
que ficam guardados na casa 
dela, mas nunca vendeu nenhum 
deles. O trabalho com dobradu-
ras que ela mais se orgulha de 
ter feito foram 40 mini kusuda-
mas como lembrancinhas para o 
casamento da irmã (sem cobrar 
nada, claro). “Levei uns quatro 
meses para terminar. Deu tra-
balho, mas todo mundo adorou. 
Até hoje as amigas da minha 
irmã, quando me encontrar na 

alguma dobradura. “Teve um 
origami que eu comecei a fazer 
quando tinha 16 anos e até hoje 
não consegui finalizar, mas nun-
ca me estressei. É algo que eu 
faço por prazer, como se fosse 
uma terapia mesmo. Tenho bas-
tante paciência”.

É necessário ter muita pa-
ciência mesmo, porque alguns 
kusudamas, geralmente aqueles 
que são grandes, demoram dias 
para ficarem prontos. De acordo 
com Priscila, os médios levam 
cerca de quatro horas, enquan-
to tsurus podem ser feitos em 
menos de cinco minutos. “Os 
kusudamas maiores são os mais 
demorados porque é preciso me-
dir, cortar o papel, encaixar os 
módulos. Eu fiz um vermelho de 
40 módulos para dar de presen-
te ao meu namorado”.

É algo que eu faço 
por prazer, como se 
fosse uma terapia 
mesmo. Tenho 
bastante paciência.

“
Priscila com o kusudama de 
40 módulos que fez para o namorado
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Margarida tem 20 anos e 
começou a fazer origamis, mais 
precisamente kusudamas, há 
três. Embora não tenha descen-
dência oriental, também possui 
o dom das dobraduras. A moti-
vação veio através de uma ami-
ga, que fez um modelo de Elec-
tra (uma espécie de kusudama 
mais simples) e mostrou para 
ela, que achou o trabalho muito 
bonito. Então, depois de estu-
dar o diagrama de montagem, a 
estudante de publicidade e pro-
paganda resolveu tentar fazer 
sozinha (e conseguiu!). Depois 
disso, a jovem passou a pesqui-
sar sobre esses modelos e des-
cobriu que existe uma enorme 
variedade, o que a deixou en-
cantada.  “Para mim eles exer-
cem fascínio. Essa arte, além 
de milenar, é extremamente 

interessante, pois existem ku-
sudamas muito peculiares. É 
preciso muita dedicação e cria-
tividade para criá-los”. 

Ela conta que aprendeu 
todas as técnicas que conhece 
na internet, principalmente em 
blogs que postam diagramas 
e vídeos. Além disso, também 
possui alguns livros em russo 
e japonês no computador, mas 
que contém explicações bem 
simples de montagem. Em um 
primeiro momento, a intenção 
de Margarida era apenas pro-
var para si mesma que tinha 
capacidade de produzir um ku-
suduma, logo depois isso aca-
bou se tornando um passatem-
po no dia-a-dia. 

Assim como Priscila, Marga-
rida gosta de presentear os ami-
gos com os origamis que produz. 

Até porque, segundo ela, na sua 
casa não há mais espaço para 
colocar como decoração. No 
entanto, o dom para as dobradu-
ras de papel já rendeu lucros de 
verdade para a jovem. Certa vez 
ela produziu uma quantidade 
bem grande de kusudamas para 
servirem de decoração em uma 
festa, todos em um tamanho 
bem maior do que o tradicional. 
“Foi uma experiência muito le-
gal. É uma sensação muito boa 
quando as pessoas apreciam as 
coisas que você faz”.

Uma das coisas que mais 
fascina a futura publicitária 

em relação aos kusudamas é 
a história. Segundo ela, esses 
modelos eram usados no Japão 
e na China para afastar o mal, 
como se fossem amuletos. Por 
isso, dentro deles, eram colo-
cadas ervas. Além disso, tam-
bém eram associados a várias 
festividades e utilizados como 
forma de decoração. “Desco-
bri a função de colocar ervas 
nos kusudamas há pouco tem-
po, quando estava fazendo um 
origami inteiro fechado. Achei 
essas informações em um blog 
que ensinava como colocar 
as ervas”. Os kusudamas são 

BOLAS E MAIS BOLAS DE PAPEL

Margarida coleciona modelos de kusudamas em casa. Um de seus 
prefridos é o electra, como o que está segurando na primeira foto.
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Quer tentar?

Nem todos os origamis são extremamente complexos e difíceis de serem feitos como esses 
que aparecem na reportagem. Em verdade, existem figuras tão simples de serem dobradas 
quanto um aviãozinho ou um chapéu, que pessoas “comuns” (como eu) conseguem fazer com 
facilidade. O Ágora separou o passo a passo de um modelo bem simples de origami: a figura 
de urso. Caso alguém tenha ficado com vontade de tentar após conhecer um pouco melhor 
essa arte oriental, basta seguir as instruções a seguir.

origamis construídos a partir 
de módulos que, quando en-
caixados, ganham a forma de 
esfera. Eles podem ter de seis 
até 60 módulos, dependendo 
do tamanho. Originalmente, 
não se usa cola, mas Margari-
da costuma usar para que eles 
fiquem mais firmes. 

Apesar de ter um encanto 
especial por esse modelo de 
dobraduras orientais, a estu-
dante admira todos os outros 
tipos. “Os origamis em forma 
de animais ou pessoas também 
são incríveis, já que partem de 
apenas uma folha de papel e 

se tornam dobraduras comple-
xas e difíceis, o que exige bas-
tante habilidade”.

Tanto Margarida quanto 
Priscila não conhecem muitas 
pessoas que saibam ou se inte-
ressem pela arte dos origamis. 
Na era da virtualidade e do 
imediatismo é cada vez mais 
raro encontrar alguém com dis-
posição e paciência para trans-
formar papel em arte. Porém, a 
sobrevivência da atividade du-
rante séculos é a prova de que 
sua beleza está além de todas as 
transformações da humanidade.
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Há mais de trinta anos Antonio 
Carlos Ferreira vive uma paixão 

intensa pelas viagens de motoci-
cleta. Aos 53 anos ele coleciona ro-

teiros e histórias de todo o mundo. A 
paixão é tanta que já chegou a viajar 
centenas de quilômetros em um único 
dia, pelo simples fato de estar sobre 

duas rodas. Os amantes desse ‘espor-
te’ garantem que o prazer de pilotar 

é inexplicável e gratificante.
O amor pela moto surgiu muito 

cedo para Carlão, como é conheci-
do.  Aos 20 anos ganhou seu primeiro 
meio de transporte motorizado: uma 
barulhenta Tork 150 cc, vermelha, do 
ano 1980 e de lá para cá o seu inte-
resse pelas motocicletas só aumentou. 

Hoje, depois de batalhar muito e passar 

mos perder, então, tivemos que fazer uns 
300 quilômetros durante a noite”, conta 

dona Rose. Para diminuir os riscos a dica 
é tentar buscar  companhia para não via-

jar sozinho, afinal, em caso de imprevistos 
um pode ajudar o outro. “O que acontece 
com um companheiro é responsabilidade 
de todos. Se estiver sozinho, como vou 

pedir ajuda? É mais seguro e gostoso 
viajar entre amigos”, afirma Carlão.

Nos finais de semana ele se re-
úne com uma galera que também é 
‘doente’ por moto. Eles se intitulam 
‘Bugres’. Nos ‘tiros’, como são conhe-
cidos os pequenos trechos percorridos 
perto da cidade, a bugrada aproveita 
para conhecer um pouco mais de Gua-
rapuava e região. Os encontros ocorrem 
todos os sábados em um dos postos da ci-

dade a partir das duas da tarde. Durante 
a semana se reúnem em um dos bares de 

Guarapuava para comer e bater papo.

por muitas aventuras, ele conseguiu 
realizar seu grande sonho: pilotar 

uma Harley Davidson,  modelo Elec-
tra Glide Classic de 1600 cilindradas. 

“Quando menino gostava bastante de 
bicicleta e a moto é o aprimoramen-
to da bicicleta.  Acabei tomando gosto 
pela coisa e nunca mais parei. Pra mim 

é uma forma de relaxar e descansar”.
Carlão é casado com Dona Rose 

há mais de trinta anos e uma das coi-
sas que une o casal, segundo a própria 

Dona Rose, é poder viajar e curtir a es-
trada junto com o maridão e sua Harley. 
Apesar de não ser muito comum mulhe-
res apreciarem esse tipo de aventura, 
Dona Rose conta como se comporta 
nesse meio: “Mulher gosta sempre de 
levar cremes, roupas, sapatos e muitos 
acessórios, o que dificulta a viagem. 

Não há espaço para guardar tanta 
tralha. O jeito é deixar a vaidade 

de lado e curtir o vento no rosto”. 
Rose é muito companheira e orga-
nizada. Nas bagagens leva apenas o 
essencial e a roupa que vai vestida é 
a mesma com que vai passear.

Vale ressaltar que os acessórios 
de proteção são muito importan-

tes na hora de pegar a estrada. O 

equipamento adequado deve incluir 
jaquetas, calças, luvas, botas ou 

tênis específicos e capacete. Carlão 
ressalta que a segurança deve ser 

colocada em primeiro lugar. “Quando 
planejamos viajar já verificamos tudo. 
A previsão do tempo é um fator cha-
ve. Por mais que a viagem inicie com 

tempo estável, podem ocorrer mudan-
ças climáticas que não temos como 

controlar. Por isso é necessário equi-
pamento e recursos adequados para 

suportar a viagem. Quando fomos para 
Bonito, no Mato Grosso do Sul, tínha-
mos chuvas constantes e um calor imen-
so. Chovia e amenizava o calor, então, 
se tornava gostoso tomar chuva”.

Para viajar longas distâncias o casal 
faz uma programação, reservando ho-
téis e procurando percorrer o trajeto 

durante o dia. Além de ser mais segu-
ro, em caso de imprevistos há tempo 

hábil para encarar os desafios: “Na 
saída da viagem para a Serra do Rio 

do Rastro (SC), ao passarmos a Usina 
de Foz do Areia, a moto do nosso amigo 
quebrou. Ficamos seis horas esperando o 
resgate e o conserto da moto. Perdemos 
tempo com esse inesperado acidente. E 
como os hotéis estavam pagos, não podía-
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“A moto é o 
aprimoramento da 
bicicleta, acabei 

tomando gosto pela 
estrada e nunca mais 

parei. Pra mim é uma forma 
de relaxar e descansar”.

Com tantos anos de estrada, 
Seu Carlão e Dona Rose tiveram 

a oportunidade de conhecer mui-
tos lugares.  Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Uruguai, Argentina e 
Paraguai foram alguns dos destinos 
do casal. Para pilotar fora do Brasil 

é necessário ter a PID (Permissão 
Internacional para Dirigir), docu-

mento emitido pelo Detran.
Nessas viagens puderam apreciar 

as diferentes culturas, arquiteturas 
e saborear alguns pratos exóticos, 
como conta Carlão: “Em um restau-
rante que paramos no Uruguai pedi 
um prato diferente para experimentar: 
intestino de carneiro, bem temperado 

e bem recheado. O que eu não sabia que 

te aos aventureiros. No pacote 
também foi incluído o aluguel 

das Harley’s. O motoqueiro es-
colhe a de sua preferência e fica 

com ela durante toda viagem. 
“Foram mais de cinco mil qui-

lômetros percorridos neste passeio. 
A única dificuldade que tivemos foi 

com a comida. Somos acostumados 
a comer arroz com feijão e lá não 

tem. Os lanches rápidos das fran-
quias que tem aqui no Brasil são di-
ferentes e não tem o mesmo sabor. 
Fora isso tudo foi muito gratificante. 
Não há dinheiro que pague a satis-
fação de passar por essa experiência 
maravilhosa”, é o que Carlão garante.

o recheio era natural. As fezes do 
animal não eram retiradas, eles 

apenas colocam condimentos para 
dar um sabor diferente a comida”.

Uma das viagens mais esperadas 
e desejadas por muitos motoqueiros 
foi realizada por Carlão e Dona Rose 
em maio deste ano. Os dois pude-

ram viajar para os Estados Unidos 
e passar pela conhecida Rota 66. 

A famosa rodovia possui mais de 3 
mil quilômetros e passa por diversos 
estados americanos. Também é muito 
conhecida por ser cenário de vários 
filmes hollywoodianos.

O passeio durou 14 dias, visitan-
do vários pontos turísticos e cidades 
como Los Angeles, San Francisco 
e Las Vegas. As mudanças climá-
ticas bem acentuadas foram uma 

das marcas dessa viagem: “A rota 
passa por desertos, lugares onde 

se tem neve e chuvas a uma tem-
peratura bastante baixa por causa 
da época do ano. Foi sofrido e mui-
to gostoso ao mesmo tempo”, afir-
ma  Carlão. A viagem foi muito bem 
planejada. Contou com um guia, in-
térpretes, trajeto pré-estabelecido 

e carro de apoio para dar supor-
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EM SETEMBRO DE 1957, O ESCRITOR DE ORIGENS FRANCO-
CANADENSES JACK KEROUAC FINALMENTE VIU PUBLICADO UMA 
DE SUAS OBRAS MAIS IMPORTANTES: onthe road. JACK HAVIA 
FEITO INúMERAS VIAGENS AO LADO DE SEU COMPANHEIRO 
NEAL CASSADy, E ESCRITO O QUE SE CHAMA HOJE DE “A BíBLIA 
BEATNICK”, REPLETA DAS VISõES QUE TEVE POR ONDE PASSOU. 
O LIVRO NãO É APENAS FÁBULA E NEM RELATO, É O SENTIMENTO 
DE UMA GERAçãO.  UM SENTIMENTO DE BUSCA, DE SABER COMO 
SãO AS PESSOAS, O QUE QUEREM, COMO SE COMPORTAM. UMA 
VIAGEM AO CORAçãO DE SEU PAíS.

KEROUAC É DONO DUM ESTILO DE ESCRITA ESPONTâNEO, 
INCONTIDO, SONORO, CHEIO DE GíRIAS, TOCADO PELO FRENESI 
BEPBOP DO JAzz, PULSANDO UM ESPÉCIE DE EXAUSTãO E DE 
âNIMO, AO MESMO TEMPO, PELA VIDA. “SOU UM ESTRANHO E 
SOLITÁRIO CATóLICO LOUCO E MíSTICO”, DISSERA KEROAUC, O 
QUE LEMBRA OS ANDARILHOS RELIGIOSOS, OS SUFIS ORIENTAIS 
QUE BUSCAVAM BEATITUDE EM SUAS CAMINHADAS. 

on the road INSPIROU ARTISTAS COMO BOB DyLAN, 
CHARLES BUKOWSKI, JIM MORRISON E LOU REED. INSPIRAçãO 
COMPARTILHADA AQUI NESSE RELATO, QUE VEIO à LUz EM PLENA 
ESTRADA ABERTA, FRENTE A FRENTE COM O HORIzONTE, EM 
BUSCA DE QUALQUER TRAçO DE BEATITUDE QUE UMA JORNADA 
CRUzANDO O PAíS PUDESSE OFERECER.

O 
On the Road, 
um caminho de 
descobertas e 
profecias rumo 
ao coração de 
um país

caminho 
das 

visões

Matéria e fotos: Kaio miotti
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Parte Um

Quinta-feira qualquer, 8h. Dia ensolarado, 
um vento fresco curando a ressaca e fazen-
do com que me apressasse e desse conta do 
atraso. Mas atrasado para que, ora? Para a 
grande viagem pra qualquer lugar. Uma mo-
chilada na verdade. E essa ressaca só existe 
porque existe a comemoração, como que um 
ritual, de na noite anterior ao por os pés na 
estrada, brindar o copo cheio de expectati-
va do que irá acontecer. Esse é o primeiro 
barato em cruzar esse pedaço de chão que 
chamam país: o desconhecido.

Nove da manhã batendo placa no trevo 
de Guarapuava. BR-277. Os carros passam e 
fazem sinal, juntam os dedos para dizer que 
estão lotados. Nem sempre estão, mas há os 
que gostam do deboche. Há também os mo-
toristas que fazem cara feia, os caminhonei-
ros que buzinam. Não sei exatamente o que 
fazer, apenas sorrio apontando o polegar e a 
placa escrito CURITIBA. Passam alguns ca-
sais, e o homem olha torto, meio carrancudo, 
enquanto as mulheres dão um longo sorriso 
que me acalma e leva um pedaço de mim. 
Carona é isso, você se sente meio a mercê 
das pessoas, meio desnudo ali, quase implo-
rando pra pegar uma freeway com alguém, 
alguém que possa ser bom o bastante pra 
não temer um rosto desconhecido.

Foram duas horas sob forte vento e 
sol. Tive que almoçar, mas, como caronei-

ro prevenido havia levado 
um sanduba recheado, ótimo 
pra comer sentado à sombra 
enquanto se observa o fluxo 
infindo da road. Voltando pro 
acostamento, quase duas horas 
mais, enfim tenho sorte: uma 
caminhonete dessas invocadas, 
bem nova, um senhor me faz 
sinal, encosta e diz: suba aí. Co-
meça o formigamento no corpo 
todo, tipo um jazz alucinado na 
cabeça e no coração. O homem 
é simpático. Começamos a con-
versar e logo trocamos coisas 
de nossas vidas. Ele é médico, 
Geraldo Barbosa, trabalha em 
Guarapuava mesmo e vai toda 
quinta-feira para Curitiba, onde 
mora com sua família. Pergunto 
se é comum dar carona, e ele diz 
que sim, que sempre dá carona. 
Pensei: aí está um cara gente boa.

O cotidiano então toma conta 
da conversa. Coisas como política, 
como tecnologia. Geraldo diz que 
não se adapta a ler no computador, 
tem que ser impresso, por mais que 
acompanhe os jornais também pela 
internet. Falou sobre a malha asfál-
tica, as grandes estradas que cortam 
o país, que foi estratégia militar 
para marcar o território brasileiro. 
Mas defendeu a ferrovia, por ser um 
transporte mais barato, além de que 
são os caminhões que alimentam as 
altas tarifas de pedágio, sempre afun-
dando o asfalto com suas toneladas de 
soja e milho. Geraldo cursou medicina 
na Universidade Federal do Paraná, 
onde via o poeta Paulo Leminski em 

suas bebedeiras pelos bares pró-
ximos a academia. Concordamos 
sobre a grandeza de Leminski. E 
por aí fomos, 250 KM até a capi-
tal, deslizando macio sob o sol e o 
céu azul. A paisagem é onírica, a 
viagem também e nada está pro-
gramado. Ah, se a vida fosse o ven-
to que toca a face assobiando ‘on-
theroadagain’ só de sacanagem. à 
benção, Mr. Kerouac!

Em Curitiba Geraldo me dei-
xou a duas quadras da praça Tira-
dentes, centro. Vá em paz, Kaio, e 
apareça lá na clínica quando qui-
ser, ele disse. Obrigado Geraldo, 
até mais. E fiquei com a visão de 
um homem que poderia ser meu 
pai, até tão bom quanto meu pai, 
e isso fez com que pisasse firme 
a capital cinzenta e frenética, 
com toda a segurança e a von-
tade de conhecer pessoas e lu-
gares novos. Ver como o homem 
se faz dia-a-dia, e como coisas 
surpreendentes podem mesmo 
acontecer. 

Próximo a Curitiba, Geraldo 
revela onde deixaria o 
caroneiro cansado

o 
es

ta
do
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Parte dois

O destino é incerto, mas o teto não pode 
ser. Tem que ter um lugar pra ficar, um hos-
tel, um albergue, a casa de um conhecido. 
Qualquer teto. As ruas andam perigosas de-
mais pra que a madrugada seja diferente 
e te abrigue. Não acontece. A menos que 
esteja pronto a defender com violência e 
agilidade sua pele intacta. No meu caso 
não. A certeza era a casa da vovó. Claro 
que com direito a todos os quitutes e ca-
rinhos e histórias de vó. Dona Silvia, um 
brinde a paz que encontrei em sua casa. 

Curitiba, 7h30, casa da vovó.
Tomei emprestadas as canetas colo-

ridas da prima de oito anos para confec-
cionar a placa: MARINGÁ.  Trabalho de 
artesão ansioso. Me despedi: ah, Curiti-
ba, gosto de transar teu ritmo frenético 
na neblina, mas tenho que pegar a es-
trada, ontheroadman! Do sítio Cercado 
até o posto da polícia rodoviária fede-
ral, uma hora e pouco mais ou menos. 
Manhazinha, muita gente correndo, o 
cheiro da saudade fazendo lágrimas 
nos olhos. A BR estava bonita, enso-
larada novamente. Uma revoada de 
pássaros, e eu ali, parado, esperança 
no peito de que alguém satisfaça a 
sede do espírito pelo desconhecido. 
O dedão apontado, a placa.

Vou dizer uma coisa: como há 
gente sem graça por aí. Passavam 
caras sozinhos em seus carros e 
olhavam feio, balançavam a cabeça, 
faziam aquele sinal juntando os de-
dos de que o carro está lotado, mas 

não, estão sozinhos e sem malas. 
Mas tudo bem, não desanimo, estou 
ali é pra isso mesmo, pra topar com 
a vida além do meu mundo.

Uma hora se passou e dois PMs 
pegaram carona na minha frente. 
Bom, o uniforme ainda não vale 
nada pra mim.

Duas horas. Alguns ciclistas pas-
sam cumprimentando. Mais revoadas. 

Três horas batendo placa. Já pen-
so em desistir, pegar um ônibus, tentar 
amanhã, sei lá. A sombra do arvoredo 
próximo ao acostamento corre pelo 
chão. Tenho que segui-la pra não quei-
mar os miolos, pois o sol já está prati-
camente a pino. Os braços já tremem, o 
humor vai se ferindo. Meu senhor, um lu-
garzinho ae no seu carro, por favor! Quan-
tos já passaram com placas de Maringá! 
Comecei a ficar pessimista. O que tá ro-
lando? É medo? Ei, olhem pra minha cara 
de rapaz franzino, uma quase barba que 
talvez me tirem uns dois anos das costas, 
quase sorrindo apesar de toda impaciência. 
O que é que há? Talvez devesse voltar...

Quatro horas e pimba! Parou um carro. 
Dois caras com bonés atolados, cheios de tatu-
agens. Um carro popular, com algumas malas 
no banco traseiro. Entrei pisando em garrafas 
de vinho que estavam no assoalho. Eles per-
guntaram: mais tu é estudante mesmo? Disse 
que sim, ora. Na placa que usei, logo abaixo 
de MARINGÁ, estava escrito ESTUDANTE, 
porque achei que facilitaria. Não tenho certeza 

da eficácia 
dessa mano-
bra, mas... Sim 
senhor, sou estu-
dante de jornalis-
mo. Entao tá bom, 
respondeu o motoris-
ta. Obrigado cara, me 
salvou, hein!

Prometeram que me 
levariam até Araruna, ao 
norte do estado, bem próximo 
a Maringá. Concordei. Ligaram 
o rádio numa dessas estações 
que só tocam flash-back. Era mú-
sica dance,o popular putz-putz. Que 
terrível! Onde me jogaram? Não podia 
reclamar. O céu continuava lindo enquan-
to meus ouvidos zuniam. Com muita força 
consegui dormir e só acordei quando o carro 
parou em Imbaú. Me olharam desconfiados e 
disseram: vamos ter que te deixar aqui. Mor-
féticos, eu pensei. Tudo bem, disse, obrigado pela 
carona até aqui. E desci do carro, olhando pruma 
cidade que nunca ouvira falar. Parecia bem pequena. 
A rodoviária, algumas lojas e um restaurante ficavam 
bem ali à beira da rodovia. Resolvi comer algo, tomar 
uma cerveja e decidir se completaria o trajeto de ônibus ou 
de carona. Eram quase cinco da tarde. 
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Parte três: alfinete, ex-trecheiro
- Ô tio, tem uma moedinha?

- Não tenho, piá.
- Nem dez centavos? 

Aí me senti errado de alguma forma dentro dessa his-
tória. Não passava um alfinete na garganta. Uma sen-

sação de participar de algo triste. Não quis negar. Um 
segundo e outra vida toma conta de mim, borrando 

realidade, sonho e passado no horizonte. Era dia, 
e o sol não apagava a escuridão. 

Meio torto desse sentimento, sentei-me 
no Restaurante Nossa Senhora da Apareci-

da. Comi um x-salada e comecei a tomar 
umas pensando qualquer coisa, tirando 

umas fotos. Foi então que o dono do 
lugar perguntou o que fazia por 

lá. Um homem simpático, Edson 
Gonçalves. Disse-lhe apenas 

que fazia uma mochilada 
pelo estado. Edson foi 

logo contando a história 
de um andarilho, que 

apareceu há pouco 
mais de um mês 

por ali, e suge-
riu que eu o 

procurasse. 

Seu nome: Alfinete.
A beira da BR, seguindo uns 300 me-

tros, parei em frente à uma igreja evan-
gélica. Quem me recebeu foi Alfinete, 
dizendo: vamos bater um papo, sim, mas 
liga não que eu vou fazendo o meu serviço 
enquanto isso. Confeccionava blocos de 
concreto para uma obra na igreja.

Rodrigo Ferrari, vulgo Alfinete, saí-
ra de sua casa em Brotas, MG, há mais 
ou menos um ano, depois que seus pais 
morreram num acidente de carro. Pegou 
a mochila, deixou mulher e filha, e pôs 
os pés na estrada numa profunda tris-
teza. Fome e suicídio eram fantasmas 
que o acompanhavam nessa caminhada. 
Já passara quatro dias sem comer, já 
cruzou com onça pela estrada. Alfine-
te repetia: trecheiro é uma profissão 
– referindo-se a milhares de pessoas 
que percorrem o país só com a roupa 
do corpo, vivendo de bicos ou de es-
molas, posando em albergues, numa 
caminhada sem fim. 

Quando Rodrigo Alfinete chegou 
em Imbaú, quem o recebeu foi Ed-
son. Deu-lhe comida e ofereceu um 
emprego, através do senhor Valdo, 
quem supervisionava as obras na 
igreja. Para ele foi a chance de 
reconstruir a vida. Seu irmão está 
em algum lugar em São Paulo. Sua 
mulher e filha não sabe onde está. 
Hoje ele mora com a mãe de Val-
do, está feliz e cheio de conselhos 

como “se você quer mudar sua vida, 
só Deus pode mudar”, ou “nunca 
abaixe a cabeça”. 

O caminho de Rodrigo deu aí, 
depois de enfrentar viciados nas ma-
drugadas frias das cidades em que 
parava, de enfrentar pressão policial, 
o sol – sempre a pé pela rodovia, nun-
ca de carona. Após um ano no trecho 
Alfinete quer paz. 

Histórias assim me faz refletir so-
bre o que andamos fazendo por aí, o 
que buscamos. A estrada alimenta hori-
zontes, traz novas paisagens, mas, você 
continua sendo o mesmo pedaço de car-
ne com anseios e sentimentos e idéias 
sobre a vida. É assim... 

Caminhando de volta ao restaurante, 
decidi que iria de ônibus até Maringá. A 
estrada já havia me mostrado o bastan-
te – por enquanto. à benção, Alfinete. à 
benção, velha estrada.

Sem parar de 
trabalhar, 
Alfinete relembra 
os tempos de 
trecheiro

Fotos: K
aio m

iotti



estrada por kaio miotti

e o que passou esquece
os trilhos são tua prece
Que o rock and roll te encontre
em paz onde estiver

sinta a nuvem de poeira deixada na estrada quando partir (sinta)
Beba um trago vendo o horizonte surgir  (beba)

Caminhos são gerais
se a mente está em paz
o vento ajuda em qualquer direção

outra cidade
outra cama
outros olhos pedindo paixão

não ligue se até agora não deu
teus pais já sabem que o menino cresceu
e aquela garota já nem importa mais
muito bem vindo: é a estrada que te chama além mais

descendo a serra vi o mar
Jurei a deus, qualquer deus,
não tiro meu pé da estrada

{ jornal } { revista } { online }
www.agora.unicentro.br

Ágora
Guarapuava - abr/2011 - Ed. 01 - Ano 01.

sorria! VAMOS COLOCAR 

UM SORRISO 

NESSE ROSTO?

Ágora
Guarapuava - Jul-Ago/2011 - Ed. 04 - Ano 01.

p. 12

O 

promessa
céu 

é só uma 

ÁgoraGuarapuava - Junho/2011 - Ed. 03 - Ano 01.

raP
“E SE O RAP TE TRATASSE IGUAL CRIANçA, 

JÁ QUE VOCê TRATA ELE COMO 
BRINCADEIRA?”

p. 15

Ágora

O Ágora É PRODUzIDO EM UM LABORATóRIO MUITO ESPECIAL, UMA 
LABORATóRIO DE JORNALISMO, ONDE EXPERIêNCIAS DE TODOS OS TIPOS 
SãO REALIzADAS. ALI, OS ALUNOS ADICIONAM àS SUAS INQUIETAçõES, O 
FAzER JORNALíSTICO E A VONTADE DE MEXER UM POUCO COM ESSE MUNDO.  
ACRESCENTAM AINDA SUAS PRóPRIAS PERSONALIDADES PARA GERAR, NA 
COMBUSTãO DE ELEMENTOS, UM VEíCULO DE COMUNICAçãO COM IDENTIDADE, 
ONDE FORMA E CONTEúDO SãO UMA COISA Só: Jornalismo.

ESSA É A FóRMULA DO Ágora. NãO É UMA REGRA, É UMA FORMA DE PENSAR EM 
QUE AS ESTRUTURAS SE MOVEM, SãO DINâMICAS. VAMOS DO LABORATóRIO PARA 
AS RUAS E PARA AS SUAS MãOS, DEIXANDO A ADOLESCêNCIA ACADêMICA PARA 
ENTRAR NO AMADURECIMENTO PROFISSIONAL.  SOMOS JOVENS FALANDO DE 
COISA SÉRIA PARA OUTROS JOVENS. É INFORMAçãO PARA ENTENDER O MUNDO. É 
JORNALISMO PARA MOVER UMA GERAçãO.

ágora, ideias JornalístiCas.
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Matéria e diagramação: 
Bárbara Brandão soares

A vida muda de rumo a todo o 
momento. De repente você está em 
um local e se vê obrigada a mudar 

para outro mundo distante daquele em 
que você já estava habituado. Todos os 

dias centenas de pessoas mudam de cidade, 
estado ou país, e se deparam em um lugar 

com uma cultura distinta e inusitada. Para que 
isso ocorra não é necessário ir muito longe. No 

Brasil mesmo, em cada canto do mapa, as pessoas 
falam e se comportam de maneiras diferentes. 

Em Guarapuava, por exemplo, a língua por-
tuguesa está carregada de sotaques. Há influência 

do alemão, do italiano, do ucraniano... Essa herança 
cultural mescla-se nas ruas com a cultura jovem e globa-

lizada. Soma-se então a linguagem da música, da moda, da 
televisão, do estilo, da comunidade e o resultado são gírias 

tão singulares que, na maioria das vezes, causam estranheza 
aos moradores mais novos do município. 

VAMO FERVÊ O KI SUCO

VAMO FERVE O KI SUCO

LOCA DO CÉU

LOCA DO CÉU

MEUS DEDOS ESTÃO XURINGADOS

CARPIR O GATO

CARPIR O GATO
FECHE A CARA, PIÁ
MÁ QUE DIABO ESSE TROÇO

SE LIGUE, LOQUE

eU NÃO eNTeNDO 

O QUe eLeS DIZeM!

COM freQUêNCIa GUarapUava 
reCebe peSSOaS De TODaS 

aS reGIõeS DO paíS. e 
MUITOS DeLeS CaeM 
De páraQUeDaS NOS 
CUSTUMeS e GírIaS 

INCOMUNS Da 
CIDaDe.

cotidiano
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avano. “Vejo que Guarapuava 
é bastante parecida com o Rio 
Grande do Sul no quesito lingua-
gem. Isso em geral. Mas existem 
alguns jargões que usamos lá e 
que aqui não se vêem. Lá quando 
se esta ‘mal’ você diz: ‘Estou frito 
em pouca banha’. Para nós isso 
é normal. Aqui acham engraçado 
quando falo isso”.

Entretanto, quanto mais dis-
tante da terra natal, mais as 
distinções vão se acentuando. O 
estudante Geraldo André Salles 
Martins foi um dos vários novos 
moradores que estranhou o vo-
cabulário da cidade. “O jeito das 
pessoas falarem é bastante dife-
rente, palavras como ‘piá’, ‘guri’, 
‘andandinho’. Esse jeito de falar 
no diminutivo é uma coisa que eu 
nunca tinha visto lá em Minas Ge-
rais”. Mas isso não é o mais difícil 
para o mineiro. “O clima daqui é 

mais frio do que de Nova Resende 
onde moro e ainda não consegui 
me acostumar”. 

Se a temperatura é o que mais 
incomoda Geraldo André, habitu-
ado ao clima da região sudeste do 
país, imagine para alguém vindo 
da região nordeste, como é o caso 
do pernambucano Tiago Didier 
que está há apenas seis meses em 
Guarapuava. “O frio é muito in-
tenso e não tenho aquecedor em 
casa. A cidade não tem estrutura 
pra isto, às casas, universidades, 
lojas e outros lugares não têm 
um sistema de aquecimento ade-
quado. Venho sofrendo com isso”. 
Tiago também tenta se acostumar 
com outros fatores diferentes da 
sua região. “O povo de Guarapua-
va me parece um tanto fechado e 
desconfiado. Como é uma cidade 
do interior, as coisas funcionam de 

“esse 
Jeito de falar 
no diminutivo 
é uma Coisa 
Que eu nunCa 
tinha visto”

Há cinco anos Maria Clesi 
Venturini, natural de Passo Fun-
do, Rio Grande do Sul, veio para 
Guarapuava trabalhar como 
professora. “Logo que cheguei 
em Guarapuava fui notando as 
diferenças no vocabulário. Por 
exemplo, a gente diz: ‘estou em 
casa’, ‘eu vou para a casa’. E 
aqui se fala: ‘eu estou na casa’, 
‘eu vou na casa’. Isso não é mui-
to comum pra mim”. 

Ao ouvir as conversas nas 
ruas ou em qualquer local onde 
há guarapuavanos, é possível 
notar as expressões e movimen-
tos da língua. “Acho engraçado 
ver as pessoas conversando aqui 
em Guarapuava, elas fazem um 
teatro quando vão conversar”, 
brinca a gaúcha.  

Por outro lado, ela notou que 
a sua linguagem possui similari-
dades com a do povo guarapu-

VAMO FERVÊ O KI SUCO

LOCA DO CÉU?
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forma lenta e sem grandes novi-
dades. Mas aprecio a tranquilida-
de, o silêncio e a qualidade de vida 
de uma cidade menor”.

Mesmo com todos os desafios 
de morar em uma cidade ou re-
gião oposta a de costume, com o 
passar do tempo as característi-
cas daquele povo vão se tornando 
comuns, como confirma a profes-
sora Maria Clesi. “Eu me acostu-
mei com a cidade, eu gosto. Vejo 
diferença em algumas coisas, mas 
sempre que eu posso vou para 
Passo Fundo”. Com o estudante 
Tiago Didier acontece a mesma 
coisa, a saudade de Recife é fre-
quente. “A praia e a comida sãos 
as coisas de que mais sinto falta 
da minha região. Porque nisso o 
nordeste é imbatível no Brasil. A 
simpatia do povo também é algo 
que tenho muita saudade”.



Dicionário
Guarapuavano

“Se ligue, lógue”: “Você está louco?”
“Teretetê e eu vou lá”: “Quase sempre - Volta e meia - eu vou lá”.
“Adêêê???”: Indicação de espanto e/ou curiosidade.
“Tô de varage”: “Estou de passagem”.
“Mais que migué!!!”: “É mentira”.
“Loco de bão”: “Que coisa boa”.
“De paia”: “Sem graça”.
“Capaiz, loco véio”: Indicação de surpresa.
- Você veio de carro?: - “Nao, vim andandinho, passeandinho, olhandinho as vitrines”.
“Gente do céu!!”: Equivalente a “Meu Deus!”.
“Tira o zoio”: “Não fique olhando”
“Feche a cara, piá”: “Fique na sua”.
“Ô tongo!”: “Idiota”.
“Vamo fervê o Ki Suco”: “Vamos agitar”.
“Fulano só fica se metididando”: “Ele/Ela fica se exibindo”.
“Dedos xuringados”: “Dedos enrugados”.
“Meu Devino!”: “Meu Deus!”.
“Deu ar no piá!”: Há muitos significados. Em geral serve para “Deu um ataque de riso”. 
“Piá de bosta”: “Menino novo, sem experiência”.
“De baguá”: Indica grandeza. Algo grande.
“Calcule, loca do céu...”: “Imagine!”
“Ah, mãenzinho do fiinho!”: “Coisa fofa”, “Coitadinho”, “Bonitinho”
“... Crêênndios..!!!!!”: “Nossa!!”
“Má que diabo esse tróço”: Representa dificuldade.
“HÁ DE SERRRR!”: Representa dúvida em relação a uma afirmação. 
“Apure”: “Apresse”, “Anda logo”
“Carpir o Gato”: “Sair fora”
“To devarde!”: “Estou sem fazer nada”
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“Se ligue, lóque”

AS GíRIAS ESPECíFICAS DE ALGUMAS CIDADES OU REGIõES, 

NO CAMPO DE ESTUDO DA LíNGUA PORTUGUESA, RECEBEM A 

DENOMINAçãO DE VARIAçõES LINGUíSTICAS. A DOUTORA EM 

LETRAS NíNCIA TEIXEIRA EXPLICA: “A VARIAçãO LINGüíSTICA 

PODE OCORRER POR CLASSE ECONÔMICA, CATEGORIA 

PROFISSIONAL, POR LOCALIzAçãO GEOGRÁFICA, ENTRE OUTRAS 

FORMAS. E QUANDO SE TRATA DE VARIAçãO LINGüíSTICA, A 

QUESTãO NãO É DE  ERRO E ACERTO, NãO SE ESTÁ FALANDO DE 

NORMA CULTA DA LíNGUA, E SIM DE FALARES DIFERENCIADOS”.

NO VOCABULÁRIO GUARAPUAVANO, PODE-SE ENCONTRAR 

EXPRESSõES QUE NãO EXISTEM EM NENHUM OUTRO LOCAL. 

BASTA ANALISAR AS CONVERSAS DA POPULAçãO DE MAIOR 

IDADE. ELAS ESTãO CHEIAS DE GíRIAS E FRASES DIFERENTES. 

A PROFESSORA ESCLARECE OS MOTIVOS DESSAS AçõES: “AS 

VARIAçõES LINGUíSTICAS GEOGRÁFICAS TEM MUITO A VER COM 

A CULTURA, DE COMO FOI FEITA A COLONIzAçãO DOS ESTADOS. OS 

TROPEIROS SAíAM DO RIO GRANDE DO SUL, PASSAVAM POR NOSSO 

ESTADO, TINHAM UM PONTO DE PASSAGEM EM SOROCABA. ENTãO, 

O FALAR MAIS ‘ACAIPIRADO’ TEM UMA JUSTIFICATIVA CULTURAL”.

“as variações 

linGuístiCas 

GeoGrÁfiCas tem 

muito a ver Com a

 Cultura



Com três ocupações diferentes, 
Silvia Matos se desdobra para 
conciliar as obrigações e a sua 

grande paixão: a pintura. 
No ano passado, conquistou 

um importante prêmio, com a 
obra Série Rosa I. Com alma de 
guerreira e espírito sereno, a 

pintora espera um dia conseguir 
a rentabilidade necessária 

somente por meio de sua arte.

Matéria e fotos: 
Gabriela titon 

Após passar pela varanda aconchegante que soava a liberdade 
e entrar no ateliê, ela disse: “Estou apurada com uma encomenda 
que recebi de última hora. Se você não se importa, eu vou fazendo 
o que preciso enquanto converso”. Logo de início, percebe-se que 
Silvia é uma pessoa atarefada, mas, nem por isso, desiste fácil de 
algo. Desde cedo, aprendeu a batalhar pelo que quer. 

Silvia veio para cá aos sete anos e, trinta invernos depois, se 
considera uma guarapuavana. Aos 18, fez um curso de pintura du-
rante três meses. Seu aprendizado, entretanto, acontece sobretudo 
de forma autodidata.

Imaginação sem limites: 

Foto: Gabriela titon

Quando o talento
e a criatividade 
superam fronteiras

arte
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Na verdade, Silvia é técnica em prótese den-
taria; trabalhou 14 anos no ramo. Atualmente, é 
professora de artes em uma escola, ministra aulas 
no ateliê e é secretaria de uma ONG. O motivo 
de ter três trabalhos é simples: a questão finan-
ceira. “Mas não é só por isso. Eu também sou 
hiperativa, não consigo ficar parada”. Seu ver-
dadeiro sonho, entretanto, é diferente da atual 
realidade. “Gostaria de ter uma renda somente 
com a pintura, só com arte. É o que eu amo 
fazer, é com o que me identifico”.

Para que esse dia chegue, no en-
tanto, é necessário haver mais apoio 
à arte no município. “Vem melhoran-
do, mas o incentivo é muito pequeno. 
Existe pouco espaço para expor, por 
exemplo”. Mesmo lamentando a falta 
de valorização pelo seu trabalho e de 
vários outros artistas, Silvia sempre 
busca se aprimorar. “Como gosto muito 
da arte, há um ano e meio faço um curso 
em Curitiba com um artista renomado, e 
ele me orienta”.

Apesar das críticas que afirma rece-
ber, a gaúcha conquistou um mé-

rito especial em 2010: 

foi premiada no Salão Abril de Belas Artes de Franca, no Estado de São Pau-
lo, com o quadro Série Rosa I. “Ganhei medalha de bronze e mais um troféu. 

Estava bem desanimada, e isso veio como um incentivo. Cada coisa que você 
ganha, as pessoas reconhecem o trabalho. Até agora, participei de três salões 
de arte. Para mim, isso ainda é uma novidade. Mas estou estudando alguns 

livros, sou autodidata”.
Para a pintora, a obra com a qual recebeu o prêmio é especial principal-

mente pelo caráter de criação. “Há algum tempo venho trabalhando só com 
imagens femininas, porque quero buscar o aperfeiçoamento. Eu queria desen-

volver as várias facetas do universo feminino. Foi uma criação, uma ideia pró-

pria. Eu quis unir o acadêmico com o contemporâneo, usei tinta acrílica 
e tinta a óleo. Para mim, tem valor por isso, pela ideia que busquei”. 

Sua preferência, como ficou nítido na exposição Mulheres, realizada 
este ano na Unicentro, é por retratar o ser humano.  Na maioria de suas 
composições, ela utiliza, em maior escala, tons quentes como 
o vermelho e o rosa. As cores vibrantes que conferem 
sentimentos impactantes, de acordo com Sil-
via, são usadas inconscientemente. 
São poucos os quadros em que ela 
emprega tonalidades suaves.

Sobre seu estilo enquanto pin-
tora, ela fala, com ar tranquilo e, 
ao mesmo tempo, destilando certa 
irreverência: “Fiz do acadêmico ao 
contemporâneo até chegar ao abs-
trato. Na verdade, essas pinturas 
com o tema feminino são mais con-
temporâneas. Hoje em dia, se fala 

Fotos: Gabriela titon
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muito da pintura contem-
porânea, que é você se 
expressar livremente. Mas 
gosto mais do acadêmico, me 
realiza mais como profissio-
nal. As pessoas não valorizam 
tanto por causa da fotografia. 
Eu vejo que a pintura acadê-
mica não tem tanto valor, mas 
para mim tem muito, porque 
quem sabe pintar o acadêmico, 
sabe pintar qualquer coisa. É 
muito fácil criticar, mas se você 
pintar o acadêmico, aí eu discuto 
com você o contemporâneo. Sou 
dessa linha mais radical”. 

Fotos: Gabriela titon

As mulheres de Silvia Matos: criadora e criaturas

Fotos: Gabriela titon

A mão habilidosa, herdou da 
mãe, que fazia trabalhos artesanais. 
Além do pincel e telas, Silvia Matos tam-
bém usa outros materiais para desenvolver sua 
arte: faz decoração em paredes, já pintou diversas igrejas – inclusive em outros Estados 
–, faz trabalhos com mosaico, lembranças para festas e o que mais a criatividade per-
mitir. Silvia tem forte ligação com o catolicismo; em Guarapuava, já concluiu a pintura 
de várias capelas, além de mosaicos. “Trabalho artisticamente, mas também trabalho o 
lado comercial, as duas vertentes. Existem quadros mais voltados à decoração e quadros 
artísticos. Não considero determinados tipos de quadro como arte, e sim como objetos 
decorativos. São coisas mais comerciais”.

Já pensou em morar em centros maiores, mas seu sonho é interrompido por pro-
blemas pessoais que a prendem aqui. Gostaria de fazer belas artes em Curitiba ou 
outra cidade com melhor estruturada, mas não teve oportunidade. Ela argumenta 
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que, para alterar seu roteiro, precisaria ter 
mais estabilidade. Por enquanto, a trajetória 

deve se manter inalterada. Aqui, há dificul-
dade inclusive para encontrar material. As 

novidades, segundo ela, chegam às lojas 
guarapuavanas, em média, um ano após 

terem sido lançadas. Portanto, com-
pra muitos produtos de outros locais. 

“Tenho muitas ideias, mas nem 
sempre consigo colocá-las em prá-
tica. O próximo trabalho vai ser 
‘Entre braços e abraços’ e o 
outro vai se chamar ‘Raças’. O 
projeto eu já tenho, o que falta 
é tempo, devido à demanda de 
trabalho”. Entre uma ocu-
pação e outra, ela persiste 
em sua trajetória, desvian-
do obstáculos para fazer 
o que mais gosta: criar.

Fotos: Gabriela titon
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NOME: ana lígia sena

EU INDICO: 
O livro os miseráveis, do escritor francês Vitor 
Hugo, e o filme inspirado nessa obra dirigido 
por Billie August, em 1998.

“Cinco volumes compõem o romance, que se 
passa na França do século XIX. O personagem 
central, Jean Valjean, é libertado após 19 anos 
de prisão por roubar um pão para sua irmã e 
seus sobrinhos. No decorrer de sua trajetória, 
conhece pessoas que irão mudar seu destino de 
diversas formas: Fantine, a costureira abandona-
da e sem oportunidades que se entrega a pros-
tituição para sustentar a filha pequena; Cosette, 
filha de Fantine, antes explorada por seus prote-
tores, torna-se filha de Valjean e apaixona-se por 
Marius; Javert, inspetor de polícia que persegue 
de forma incansável o prsonagem central”. 

“Esses e outros tantos personagens vivem 
momentos únicos, em uma época em que a 
miséria e a injustiça social dominavam a Fran-
ça. Por tudo isso, é uma história sobre perdão, 
nobreza, compaixão, conflito interior e tolerân-
cia. Vale a pena ler o livro, que ganhou várias 
adaptações para a TV e para o cinema. Já o 
filme, dirigido por Billie August, perde alguns 
traços do clássico da literatura francesa, mas 
transmite as mesmas mensagens, com emoção e 
excelentes interpretações”.

“EU GOSTO MUITO DE LIVROS E FILMES QUE ME AJUDEM A COMPREENDER 

COMPORTAMENTOS E CULTURAS DE DETERMINADA ÉPOCA. GOSTO DE 

CONHECER VÁRIOS PERSONAGENS E VER AS VIDAS DESSES PERSONAGENS 

SE MISTURAREM AOS ACONTECIMENTOS IMPORTANTES DA HISTóRIA”

ANA LíGIA SENA, EDITORA-CHEFE DO diÁrio de GuaraPuava.
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"Comecei a desenhar em maio de 2010 a fim de aprender algumas coisas 
para aplicar na manipulação de imagens, mas acabei gostando muito 
da área. Faço rabiscos desde pequeno, mas só a partir ano passado que 
comecei a levar a sério mesmo. Já com as artes gráficas no Photoshop, foi 
bem mais cedo, comecei a trabalhar com isso quando tinha 15 anos".

Para mais desenhos acesse: www.cargocollective.com/muriloVM

murilo 
viviurKa 

marCondes
21 anos, estudante de

Publicidade e 
Propaganda
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