
EDITORIAL

Cidades Invisíveis

Habitar é também viver em órbita dos es-

paços que a história de uma cidade desterri-

torializa. Os seus quase desertos nos quais o 

espaço público é sentido como um espectro. 

Outra Pauta é uma oficina de reportagem 

com um propósito de abertura para essas 

possíveis cidades que emergem até mesmo 

de espaços como uma praça abandonada. 

Narrar uma cidade é, antes de 

tudo, saber imaginá-la. Saber 

desejá-la. E assim uma cidade 

se torna o mundo, dado que 

coabitam nela uma infinidade 

de outras cidades possíveis. 

Cosmos – morada.

Nossa equipe foi do espaço público vivenciado 

como falta no Zoológico Municipal, e que ficou interditado por 

um longo período, até a praça Parigot de Souza, onde a cidade se 

torna ausente pelo silêncio que emana de sua concha acústica. 

Não se precisa mais do que um banco de praça e um livro 

para perceber a tapeçaria de vozes que a pressa e urgência do co-

tidiano tornam invisíveis. Cascavel é Veneza e suas ruas se tornam 

líquidas para poder fluir em narrativas construídas com a paixão 

pelo detalhe. O cuidado de quem se põe à espreita das vozes que 

contam algo sobre um mundo de coisas quase abstratas, a meio 

caminho entre o sujeito e o objeto. Coisas que não existem, mas 

insistem na relação pela qual a matéria cria a partir de suas misturas os acon-

tecimentos. Um mundo feito de incorporais.

Tornar-se jornalista é tornar-se sensível aos signos que os acontecimentos 

emitem - reverberação de Gilles Deleuze lendo Marcel Proust. Os trazemos co-

nosco para a praça a fim de encontrarmos os nossos próprios acontecimentos. 

A voz desses incorporais manifestando-se como nas ondas de rádio perenes e 

vigilantes da segurança pública. Uma visita aos plantões de polícia para ouvir 

as vozes que falam da cidade nas mensagens de rádio – vozes do invisível. A ob-

sessão de encontrar as muitas cidades que coexistem em apenas uma. Cidades 

desdobradas como signo, como enigma. Apenas uma cidade. Muitos desejos. 

Enfim, aqui começa a nossa experiência. Jornalismo como “work in progress”. 

Vamos aos resultados da pauta jornalística pensada como diferença. 

Vamos à nossa Outra Pauta.

Prof. Dr. Silvio Demétrio

coração torto; em nomes, iniciais censuradas ou apelidos 
carinhosos de seres que quiserem gritar sua existência 
real. Protestos sutis dos que por aqui passaram. Sinto 
que essas marcas, mesmo com os traços dos desenhos 
tão diferentes, sussurram a mesma mensagem: sou vivo 
e estive aqui.

Temos um zoológico e um lago artificial, cercados 
por 111,26 hectares de mata. Se cada hectare tem 10.000 
metros quadrados, essa mata preservada no meio do 
concreto de Cascavel traduz um pouco de uma vontade-

zinha que todo homem urbano tem de 
se envolver em coisas vivas. 

Tais espaços são a solução de vários tipos de necessi-
dades: um lugar agradável para os saudáveis caminhar; 
uma maneira de os estressados espairecerem; um can-
to pros apaixonados namorarem; uma forma de crian-
ças, independente de sua classe social, descobrirem 
que os animais das telas e páginas frias existem.

Essa opção de refúgio, esses dias, foi tomada do ci-
dadão de maneira brusca, levamos um susto. Foi num 
fim de semana, e fim de semana é o dia que mais apare-
ce gente por aqui, ainda mais que estávamos em férias 
escolares. Mas naquele não, ninguém deu as caras. 

A primeira coisa que pensei foi “caramba! o leão 
deve ter escapado e está ameaçando todo mundo!”, 
mas que nada, o leão estava é desmoralizado. Quem 
tomou o título de Rei da Selva por aqui foi um micro-
mini-mosquitinho, diz que era suspeito de querer ex-
terminar todo mundo com uma tal de febre ama-

rela, e que começava com os 
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Não sei por que se criou o hábito de encar-
cerar-se em caixas de concreto: sei que 
são em caixas de concreto que vocês 
dormem, comem, trabalham e se diver-

tem. Sei até que, quando saem delas, o 
deslocamento se dá sobre superfícies 

impermeáveis e quentes, dentro de es-
truturas de metal fundido, aceleradas contra 

o tempo. Embora seres vivos, percebo que 
na grande maioria das vezes, o prazer 

de vocês é ir de caixa em 
caixa estática, brigar 

com o tempo em vão, e 
se relacionar com 

máquinas frias.

 Talvez por 
isso, quando vocês vêm 

aqui, onde não há tijolos, 
onde o tempo se perde, e 
onde os bites não chegaram, 
tenham atitudes distintas: sor-
rir, respirar fundo, espreguiçar-

se. Coisas aliás, que todo 
bom ser vivo deve fazer. 

Ouvi dizer que aqui é o 
pulmão da cidade de 
Cascavel, e imagino que 

visitar esse pulmão seja significativo, 
quem vem aqui parece querer esta-
belecer uma espécie de troca: levar um 
pouquinho daqui para casa numa foto 

ou recordação; e deixar uma marca de si 
na natureza. 

Prova disso são meus caules. 
Eles já foram rasgados diversas ve-

zes por estiletes, chaves ou outro 
material qualquer. São picha-

ções que rompem o silêncio 
da mata em declarações de 

amor, unindo dois 
nomes num 

macacos. Foram 40 dias de silêncio por aqui, nenhuma 
foto de recordação, nenhuma palavra cortada no meu 
caule, nem sequer uma palavrinha de protesto. Nessa 
quarentena as caminhadas foram nas ruas mesmo, o 
estresse foi controlado de outra forma, os namorados 
namoraram nas caixas de concreto e as crianças só vi-
ram as feras, répteis e aves nas telas e nos livros.

Foram 40 dias e descobriram que o micro-mini-
mosquitinho era inocente, não tinha febre nem nada. 
Mas o episódio fez pensar a importância do pulmão 
pra Cascavel. Esse ano faz 30 anos que o zoológico foi 
criado, por aqui vivem mais de 300 animais, distribuí-
dos em aproximadamente 60 espécies e esse núme-

ro já foi muito maior. Já vi gente de toda a região e 
até de outros estados vindo aqui vi- ver, mas 
parece que o parque está cada dia 
mais propenso a deixar de existir: 
muitos animais morreram e não 
vieram outros no lugar, alguns 
viveiros estão inapropriados para 
o bem-estar dos animais sinto 
que falta fôlego novo para uma 

estrutura em pé há tanto tempo.

Foi pra isso que escrevi essa car-
ta, esse impasse que me aflige. Afinal o 
homo urbanus quer mesmo as monóto-
nas caixas de concreto, ou lhe é impor-
tante o contato com outras formas de 
vida? Se é importante, por que não re-
agem perante o sucateamento dos tão 
raros espaços onde isso ocorre? Enfim, 
se a quarentena fosse definitiva, para 
você, cidadão de Cascavel, qual é a impor-
tância desse pulmão?

 
Ass: Um Bambu

Parque Municipal 
Danilo Galafassi

ao Homo Urbanus
de Cascavel

Uma praça é 
uma praça é 

uma praça
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Apresentação

Acredita-se que este texto tenha sido escrito há muito tempo. Num tempo em 
que ainda não havia internet nem bank-fone. Onde a única diversão era a 
praça como palco da correria das crianças, do jogo de dominó, do namorinho 

domingueiro ou do empinar pipas (ou papagaio ou pandorga). 

Transpassado de geração em geração, o livro da Platea Sacrare conta a história dos 
dias em que uma praça representava alegria, vida e diversão. A praça em questão é  denominada 
Parigot de Souza, no bairro Country, em Cascavel no Paraná. Esta estória nos mostra ainda como esse 
povo festeiro conseguiu deixar no abandono seu lugar de convívio comum. O texto não tem divisão clara 
entre começo e fi m, é escrito diretamente da gênese ao apocalíptico fi m da praça. Entre o começo e o fi m, a principal 
intenção desse texto é, sobretudo, mostrar como ainda temos tempo para recuperar lugares esquecidos.

O LIVRO DA 
Diego KrügerDiego Krüger
Jornalismo - UNIVEL

Praça Parigot de Souza

O primeiro e o último livro de ninguém
CHAMADO

GÊNESIS APOCALÍPTICO
A criação da concha acústica e 
tudo o que envolta há

1 
No princípio, Nilson Gomes Vieira fez 

o projeto. 2 O lugar porém, não tinha 

forma definida; 3 o espírito da cultura 

pairava por sobre as pirambeiras. 4 E 

disse o prefeito: que se faça cumprir a lei nº 

1.057/1973.5 Eis que disso, uma praça se fez. 
5 E em homenagem a um governador, Parigot 

de Souza, a criação tinha nome.

6 E disse o mestre de obras, o executor do 

projeto: Haja bancos, para o descanso dos 

transeuntes. Eis que do molde e cimento, 

banco se fez.

7 E viu o mestre de obras que o banco fi cou 

bom, e isso lhe agradou. 

8 Chamou então o mestre de obras seu ser-

vente e lhe disse: Faça-se vias em paralelepí-

pedos, para o trajeto dos que aqui passam. 9 

Vendo que o trajeto ficou do seu agrado, en-

tão o mestre de obras ordenou que se insta-

lassem postes em seu percurso. 10 A luz do 

poste agradou o mestre de obras que mandou 

instalar fotocélula nas lâmpadas. 11 E assim 

separou a luz acessa da luz apagada.

12 Mas o lugar parecia vazio e sem vida. O mestre 

de obras olhava para a criação, que lhe agradava. 13 

Contudo, não era terminado o projeto.

14 Existia pois, uma parte ainda não feita. 15 Esta-

vam feitos os bancos, mas ninguém ali sentara. 16 

Estavam feitos os caminhos, mas por ali nenhum ser 

havia passado. 17 Ajoelhou, pois, o mestre de obras 

e alcançando o olhar ao sol por entre o arvoredo, 

determinou: Vamos terminar o projeto.

18 Formou então o mestre de obras, cimento, areia 

e água, em exata medida, para a criação da concha 

acústica. 19 E esse foi o fi nal do projeto.

20 Vendo, pois seu trabalho concluído agradeceu o 

mestre de obras seus ajudantes, e abençoou o fi nal 

de semana, e nele todos os cidadãos vieram em bus-

ca de espetáculos. 21 Eis que a cultura tinha então, 

seu espaço na criação.

Todos os povos se confraternizam

2Este é o princípio de muitas coisas. 2 O lu-

gar onde o sol derrama seu calor sobre o 

homem. 3 E o homem por sua vez, se agra-

da com o que vê. 4 Pois é a praça a gênese 

da democracia. 5 A ágora moderna.

6 Teria pois, Platão e seus amigos, orgulho. 

7 Vieram então, tribos de vários cantos, para tão 

majestosa inauguração. 8 E não se via pois, divisão 

entre as tribos. 9 Todos riam, olhavam para a praça 

e fi cavam feliz com aquilo. 10 Era a cultura em seu 

estado mais puro.

11 E assim foi, os lagares 

transbordavam. 12 As co-

lheitas de novas safras de 

artistas rasgavam os ba-

laios. 13 O celeiros de ta-

lentos se enchiam. 14 Pois 

é assim a cultura, marca 

um povo quando tem 

seu lugar.

A queda do 
primeiro tijolo

15 Mas a droga, inimigo 

mortal do homem, anda-

va por entre aqueles que 

circulavam na praça à noite. 

E não havia segurança para 

coibir. 16 E diziam os morado-

res ao redor: onde está a polí-

cia para nos proteger. 17 Sere-

mos pois, vítimas do descaso? 

18 A escuridão, aconchego 

do que fogem, abrigava 

diversas formas de vida. 

Entre elas, a pior: o depre-

dador. 19 Vinha pois, ao 

entardecer por entre os 

arbustos, o depredados 

com uma lata de spray  

na mão.  “Só meu 

A ARTE DO ENCONTRO 
FORTUITO
Kethleen Simony
Jornalismo - FAG

Ele então expira profundamente, mantém seguro 
o boné nas mãos, apóia o braço nas pernas, cabe-
ça baixa, refl ete. Vigio-o de canto de olho, desvio 
o olhar e volto à leitura. Ele me observa, e parece 
aguardar um sinal meu para me cumprimentar. 
Desejo boa tarde. Ele sorri, e me pergunta sobre 
o que estou lendo. Sem aguardar muito, diz que 
está esperando a esposa que trabalha ali perti-
nho, e que aproveitou os minutos para meditar a 

passagem da bíblia. Pergunto qual passagem 
está lendo e ele me diz que é uma passagem 
chamada Filemon, completa falando que é 

sua preferida.  Fiquei então curio-
sa, deixei o livro de lado, e 

lhe perguntei 
sobre o pri-

meiro as-
sunto que 
era possí-
vel tratar 

além do 
tempo, já 

que não ha-
via sinal qual-

quer de que pode-
ria chover. – o senhor costuma vir até 

a praça sempre? Ele então olha para os 
outros bancos vagos, e diz-me que quando mais 

moço estudava bem pertinho dali, e na saída do co-
légio não eram raras as vezes que se encontrava com os 
amigos por ali.  Vejo que espera uma reposta também da 
minha parte, conto então que em épocas de melhores 
condições na praça, os almoços de domingo em família 
eram uma diversão à parte. E o sr. Valdomiro concordou 
com a cabeça, como quem lembra de bons tempos. E de 
repente, nos damos conta de quanto lixo está espalhado 
pelo chão. São blusas, garrafas, sacolas, fraldas. E instan-
taneamente me fala que os tempos eram bons, mas que 
se houvesse cuidado com a praça, tudo isso ainda acon-
teceria. Comento então sobre as fl ores que de tão viço-
sas invadem nosso banco. Lindas fl ores cor-de-rosa que 
fazem parte da alma daquele lugar: as azaléias. Ele olha 
para o relógio, se levanta, me deseja uma boa leitura, 
e diz já estar na hora de buscar a esposa. Volto então 
à Agatha Christie. Observo agora a capa, ainda pouco 
convencida do desfecho do suspense. 

O sol já está se pondo e alguns raios que atra-
vessam as folhas das árvores chegam aos meus 
olhos. Decido então mudar de lugar para continuar 
a leitura. Avisto de longe algumas mesas. Atravesso 
a praça, e sou percebida pelo casal de namorados 
que aproveitam o fim de tarde e o lugar para na-
morar. Finjo-me invisível, desço as escadas, deparo-
me com o improvável: um mendigo em pleno palco 
da Concha Acústica a cantarolar. Por um segundo 
lembrei-me da conversa com o sr. Valdomiro, e uma 
lembrança me vem à mente:  quando criança vi uma 
das apresentações do memorável Coral de Casca-
vel, do qual minhas irmãs faziam parte. Eram outros 
tempos, pergunto-me então se existe ainda o coral, 
ou qualquer coisa de arte ali... Só vejo sujeira, e o 
esperançoso mendigo a manter vivo qualquer in-
tenção daquele espaço ser um palco. Sorrio. 

O silêncio agora é perturbador. Enquanto leio 
novamente a contracapa do livro, me dou conta de 
que o tempo passou, o canto dos pássaros havia 
sido substituído por uma insistente coruja. O vento 
morno deu lugar às sombras e à nostalgia de fim 
de tarde. Ouço um rangido: olho preocupada - pen-
sava estar sozinha - não vejo ninguém. Apoio meu 
rosto nas mãos e passo a prestar atenção ao longe 
em um desenho ao pé de árvore. Um desenho de 
cogumelos, sóis, casinhas, daqueles que só as crian-
ças de pré-escola com giz colorido nas mãos são ca-
pazes de produzir. Não há crianças na praça, talvez 
aquele desenho esteja ali há anos, parece fazer par-
te de toda a poesia daquele lugar, como um jardim 
secreto, ou invisível, colocado à frente dos olhos de 
todos, mas que só alguns são capazes de enxergar.  
Na mesinha onde se apóia meu livro vejo também 
algo que quase passara até então despercebido. 
Muitos quadrinhos brancos e pretos, um tabuleiro 
de xadrez! Mas qual a função de uma mesa de xa-
drez sem jogadores? – torna-se uma mesa quadri-
culada, pensei comigo. Guardo o livro – olho ao re-
dor – decido ir embora. Em tudo quanto vejo agora 
com muitas sombras pela falta de sol: há ainda mais 
sinal de abandono. A impressão que fica ainda mais 
com a nostalgia de fim de tarde é de grande ressa-
ca. Ainda sim as borboletas permanecem ali como 
promessa de alguma cor.  

C orro os olhos pela página dividida 
pela sombra do fim de tarde e um 
sol que já se mostra cansado:  

“A carta fora entregue às oito e qua-
renta. Faltavam exatamente dez minutos 
para as nove quando o deixei, sem que ele 
a tivesse lido. Parei hesitante, com 
a mão na maçaneta da porta, 
olhando para trás e pergun-
tando-me se não deixara al-
guma coisa por fazer”.

São cinco horas, e acabo de 
ouvir um sinal de Colégio. Imagi-
no que as crianças devem estar a 
caminho de casa. Distraio-me e ainda 
tento entender as conclusões do detetive e 
a confi ssão do narrador, de que ele é o assassino. 
Apesar do barulho de crianças ao fundo, o que 
prende mesmo minha atenção é a narrativa e a ex-
plicação da cena do crime: tento seguir  a lógica de 
investigação de Poirot (personagem principal de 
todos os livros de Agatha Christie). Esse persona-
gem ainda me desperta espanto: o livro cumpriu 
seu objetivo, ainda estou colando na imaginação 
os recortes da seqüência dos fatos para acreditar. 

Fecho o livro, e percebo que ao meu lado um 
homem havia sentado. Não sei bem há quanto 
tempo, já que até agora havia mergulhado na his-
tória e pouco desviei os olhos do livro. 

Vejo que nas mãos ele também traz um livro, está 
lendo. Diferente do meu olhar de curiosidade, e até 
dúvida, o olhar dele inspira complacência – absorto. 
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Do palanque desceu uma voz fi rme, prometen-

do a reconstrução daquela praça. Por isso ele foi 

eleito, mas nada fez.

Vi o tempo passar e o cabelo das crianças 

risonhas de outrora,  embranquecerem como a 

neve. Vi os olhos chorosos dessas crianças, não 
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Carta do velho poeta aos 
transeuntes

3 Naquele tempo, 

onde a cultura ainda 

unia os povos, anda-

va por entre os transeuntes um velho poe-

ta. Sabia pois, que um dia tudo aquilo chegaria ao 

fi m. Pois é assim a euforia das cousas novas. Escre-

veu o velho poeta aos que virão depois de nós:

De toda rosa o cheiro não será tão saboroso, 

quando chegar o fel de suas idades. Os caminhos 

não mais serão pisados por altivos viventes, a não 

ser os elementos que tem olhos de fogo, quando a 

escuridão se aproxima. De todo meu ser eu rogo, 

meu irmãos, não abandonem a cultura.

Sabereis pois, preservar o lugar que é para si. 

Aquilo que teu sal pagou e tua mão ajudou a un-

tar. Se cuidam tanto de cousas outras, por que não 

cuidais do que está dentro de vós?

Agora eu percebo o quanto meus pés estavam 

certos em não me deixar prosseguir. Fiquei pois, 

na praça vendo o riso solto das crianças enquanto 

a música dos artistas lambiam meus ouvidos. Mas 

fi ndará em si, a mágoa do esquecimento. O lugar 

donde esqueceram irmãos, cobrará de vós, o pre-

ço do abandono como uma criança vingativa.   

A visão do velho poeta

4Vi chegar o tempo de escolherem os 

homens do seu destino. Os que go-

vernam as tribos. Então, vindos em 

grandes carruagens, os cavaleiros 

eleitorais, com fogos nas mãos, abraçavam 

uns aos outros dizendo que tudo poderia 

melhorar. Eis que os barulhos animavam os 

que por ali tinham suas tendas. Seria então, 

o fi m de Sodoma, acreditavam os anciãos. 

E possuíam esses 

cavaleiros, o po-

der de fazer isso 

ao serem escolhi-

dos pelas tribos. 

nome”, ele fala-

va. 20 Então, marcado nas pa-

redes da concha acústica, o nome 

do mal-feitor era escrito. 21 O de-

predador nunca anda só. Ele com 

seu bando de amigos, caídos e ex-

pulsos do convívio social, perambu-

lavam pela praça. 

22 A penumbra noturna, formada 

pela não luminosidade daqueles 

que governam, transpassa gerações 

em seu descaso. 

23 O primeiro tijolo caiu quando 

chovia numa tarde de outono. 24 

Quando alguém tentava acen-

der uma fogueira no canto da 

concha acústica com gravetos 

e um pouco de sorte. 25 A tinta 

nas paredes não mais brilha-

va, e as folhas das árvores a 

tempos ninguém recolhia. 26 

Os bancos quebrados, agora 

não mais atraíam transeuntes. 
27 O depredador conseguira 

enraizar o mal, onde o pior mal 

ainda é o descaso.

28 Ninguém escutava os ape-

los dos moradores vizinhos. 28 E 

esse foi o princípio da nudez cul-

tural naquele lugar.   

PLATEA SACRARE
Diego Krüger

UMA PAISAGEM SEGUNDO 
OS OLHOS DE MEFISTO
Núbia Lisiane da Costa
Jornalismo - UNIVEL

O s homens a esqueceram. As sombras to-
maram conta, poucos raios de sol pene-
tram suas entranhas. O silêncio poucas 

vezes é interrompido. Ela sangra aos poucos, a cada 
machucado que a fazem. 

    Deixou de ser importante, e para não morrer 
defi nitivamente, deixa os poucos que a procuram 
usufruir de si. Estes não se importam com ela, nem se 
quer a elogiam por sua beleza. Mas mesmo assim ela 
o permite, apenas para não sentir-se sozinha. 

     Solidão. Isso é diário em sua vida, ninguém sen-
ta para conversar. Entrando nela é possível perceber 
o seu olhar. Profundo, pede socorro. Ninguém perce-
be. É como se fosse algo no meio do nada. Sua vida é 
preta no verde, ou no dourado, ou outra cor qualquer. 
Independente da cor, ela é sempre preta.

     Dei a volta nela, procurando o melhor lugar 
para me sentar. Permiti que ela me possuísse me en-
volve-se. Fechei meus olhos e senti suas emoções. 
Levei um livro para ler. Mefisto por Klaus Mann. O 
livro é sobre Höfgen, um ator que vive no poder 
nazista.E muitas vezes é impedido de apresentar 
seus teatros. Mas com todas as perseguições, ama o 
teatro e por isso vende sua alma ao Diabo.

     Ironia. No meio da praça, Parigot de Souza, há 
uma “concha acústica”, que já teve seus momentos de 
admiração. Conforme o ângulo a sensação é de que 
nos encontramos em uma arena, tirada do fi lme Gla-
diador, e ajustada ao espaço que se encontra.

      Em determinado ponto do livro não pude dei-
xar de perceber. A menção do escritor sobre o pensa-
mento de seu personagem principal. Realmente pa-
rece adequado como representação do que a praça 
onde estou me suscita como sentimento:

 Como o Mal é forte!’, pensou o 
ator Höfgen num arrepio de respeito.

 ‘Que coisas ele pode 
se dar ao luxo de fazer 
e permanecer impune! 
Neste mundo, tudo acon-
tece realmente como nos 
fi lmes e nas peças cujo 
herói muitas vezes pude 
interpretar.’ Aquilo, no 
momento, era o que ele 
de mais ousado se atrevia 
a pensar. Mas prevendo 
algo, e sem querer admiti-
lo ainda, percebeu pela 
primeira vez uma cone-
xão misteriosa entre seu 
próprio ser e aquela esfera ordinária, 
pervertida, na qual trapaças vulgares 
e calhordas como aquele incêndio 
eram idealizadas e executadas.” 

   Deixei o livro no banco. Cami-
nhei por todo seu corpo. Parei e me 
deparei com uma palavra, LIBER-
DADE, no topo da concha. Entre 
tantas pichações, esta se destacou. 
A sensação é de que a própria pra-
ça escreveu. Como se tivesse feito 
um pacto, assim como no livro e 
agora um pedido. Que a libertem 
do esquecimento, do abandono. 
Ela só pede que a penetrem e a 
sintam na sua real plenitude. Sim-
plesmente quer ver os casais ena-
morados, as famílias felizes, e,sim, 
que o espetáculo recomece.

DE FRAGMENTO 
EM FRAGMENTO
Amábyle Sandry
Jornalismo - FAG

pelo lugar estragado, mas por elas não terem feito 

nada. E senti dor no meu coração também. Senti 

pelos índios dormindo ao relento e pelas vidas 

ali perdidas, como as folhas arrancadas por mãos 

malvadas. Meu ser fi cou em pedaços quando vi 

que a concha acústica virou um hotel de mendi-

gos. E que ali não mais existia uma praça.        
O novo céu e a nova praça 

à procura de meios para construir sua Prospectora*? 

O Castelo de Vidro, cuja matéria-prima existe em abundân-
cia naquela praça, era o que movia a família Walls. Era o passo 
seguinte, sua meta, seu sonho. Um castelo bio-sustentável, uma 
vida digna. Na mesa da praça, uma fogueira foi acesa. Fogo lem-
bra a pequenina personagem, que lidou com as labaredas de 
sua vida com bravura. Porém sobre a mesa, sobraram apenas as 
cinzas. Meros vestígios de algum daqueles que por ali passaram. 
Os cacos de vidro espalhados no chão mostram que para mui-
tos o castelo de vidro se estilhaçou, assim como o sentimento 
de quem, um dia, muniu seus sonhos naquele local.  

*Máquina imaginária inventada pelo pai da família da autora (Jeannette Walls) que en-
contraria ouro de forma mais simples e prática.  

A s árvores ao redor parecem acos-
tumadas com o silêncio. Na imen-
sa quadra, apenas os gritos das 

crianças da pré-escola, localizada na esquina, 
ecoavam como se estivessem distantes dali. 
Ao entrar no local, me senti atravessando uma 
parede invisível, um portal que dá acesso a um 
mundo distante, esquecido. Sentada no banco, 
à sombra de altas árvores, a sensação era como 
estar na fl oresta de Alice no País das Maravilhas 
e, assim como a personagem, com um livro nas mãos.

“O Castelo de Vidro” (livro de Jeannette Walls, lançado pela editora Nova Frontei-
ra) foi a minha escolha, não intencional, para a tarefa 
atribuída aos alunos da ofi cina de jornalismo literário. 
No dia em que fomos comunicados sobre a nova pauta, 
chegou – pelo correio- a autobiografi a que tanto espe-
rava ler. Estava fresquinho, com cheiro de novo e, mes-
mo cansada, devorei os primeiros capítulos da obra. 
“Perfeito”, pensei comigo mesma.   

Nas páginas de tom amarelado, mas não tão amare-
las quanto as fl ores de uma árvore próxima, as palavras 
me levaram para dentro do mundo da pequena nar-
radora, pequena na idade e apenas no início do livro. 

“Como as crianças encaram tudo com facilidade”, analisei após o comen-
tário em que retrata a lembrança de mais de 11 cidades em que havia 
morado antes dos sete anos. 

Nômades. Era esta a defi nição da-
quela família de cinco integrantes, que 
um dia teriam sido seis. A busca pelo 
capital de forma não ‘linear’, a instabilidade das ações durante a busca, tantas 

coisas comuns se observarmos ao nos-
so redor. Na praça, a alguns metros de 
mim havia um homem, que era ape-
nas um homem. A polícia chegou de 
repente e fez uma vistoria rápida, nada 
encontrou. Afi nal, o que encontrar em 
alguém que, visivelmente, está perdi-
do em si mesmo? Qual a garantia de 
que ele não está apenas de passagem, 
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Polícia Civil (dia)
Alessandra Tibes
Jornalismo-UNIPAR

Quarto ano de universidade, sem experiência na 
área, surge a oportunidade de por em prática, ou me-
lhor, de descobrir se fiz a escolha certa. A primeira pauta 
desafiadora, um personagem que desde pequena era 
coadjuvante de variados debates entre colegas de clas-
se, amigos, grupos e família.

 Lembrou do seu avô; seu ídolo; seu herói; des-
cendente de alemães, senhor de porte imponente, 
cabeça sempre erguida, óculos de aros grandes, que 
sempre está lendo algo.

- Vô! O que você pensa sobre a polícia?

Saindo de trás de seu livro de faroeste. – O quê 
você quer saber?

- Ué?! Qual a sua opinião sobre a polícia de Cas-
cavel?

- São iguais aos políticos, não da pra saber ora! Têm 
bons e ruins, há santos e bandidos. Você não viu aquele 
policial que foi preso com drogas? Eles são que nem o 
resto do povo,  tem de todo tipo, não dá para empare-
lhar. É isso que você que saber?

- Se essa é sua opinião, é isso sim.

- É sim.

Na fase seguinte ela tem de conseguir um exem-
plo de fonte proposta em pauta. Para conseguir re-
correu a sua amiga de todas horas e para todos os 
momentos. Daquelas de personalidade marcante, de-
cidida e criativa.

- Alo, oi Nãna.

- Oi, viu...,  você sabe o que vai cair na prova de hoje?

- Um artigo que o professor mandou no e-mail. 
Sabe aquela tua idéia pro TCC de fazer jornalismo 
policial, então eu me inspirei nela para escrever 
sobre como é ser policial, qual a sua rotina, e tam-
bém mostrar que ele é uma pessoa normal. Nãna 
eu preciso do telefone da tua amiga que trabalha 
na polícia.

- Eu não tenho agora, mas depois te mando por 
e-mail. 

Assim que recebeu a mensagem com o telefone, 
ligou imediatamente para a fonte, explicou o que es-
tava querendo fazer e marcou de passar durante o 
plantão dela para conversarem melhor. No dia se-
guinte, fim de tarde, desceu a rua de trás do colégio 
e logo avistou a delegacia, com um pouco de medo 
e pensando no que iria falar quando a encontrasse, 

22h35min
- 190, Soldado *João, boa-noite! 

- Fala devagar e com calma senhora. Tudo 
bem, agora é só aguardar que a viatura já chega ai.

A sala de recepção é bege. A metade de baixo da 
parede está pintada com textura, e metade de cima 
sem. Tem seis cadeiras azuis daquelas integradas, 
três de cada lado da sala; o suporte pra TV não tem 
TV. O chão é de azulejo quadriculado e no mural ver-
melho está a escala de serviço, a foto de um cara que 
está sendo procurado e um aviso de que se precisa 
de doadores de sangue.

O que mais chama a atenção é a luz, que está 
meio queimada e fica piscando fraco e rapidamente 
deixando o ambiente com um ar de suspense. Não 
se fica ali sem receber no mínimo uns oito “boa-noi-
te” dos policiais que estão de plantão.

O sujeito procurado tem como características 
ser moreno, escuro e forte. Com idade aproximada 
entre 30 e 35 anos, mede mais ou menos 1,70m. O 
que o leva àquele mural foi um crime ocorrido por 
volta das 20h de 12/03/08 na região da Neva. O cri-
me foi atentado ao pudor. As observações mostram 
que o rapaz tem uma tatuagem na perna esquerda 
e outra no braço direito; e ainda complementa que 
o elemento tem uma inscrição no dorso de uma das 
mãos, na região da 1º falange de quatro letras.

- O 14 de Novembro tá feio, o cara ta querendo 
matar a mulher e a filha lá.  

Colado na parede, tem algumas orien-
tações sobre estresse e os sintomas que ele 
causa. No fim da folha diz assim: “O serviço de 
Ação Social lembra aos micilianos que a saú-
de mental é tão importante quanto a saúde 
corporal, por esta razão a PMPR dispõe de 
profissionais capacitados a apoiá-los nesta 
área através da clinica psicosocial. Rompa 
com o preconceito, cuide da saúde biops-

cicossociespiritual (que isso?), afinal de contas, você, 
policial militar, é muito importante para o comando e, 
principalmente para a sociedade”.

Em outra sala isolada fica o atendente do 181, que 
é o número onde são feitas as denúncias anônimas. É 
um telefone comum, sem identificador. Ali, se denuncia 
principalmente narcotráfico, paradeiro de foragidos e 
passageiros com drogas dentro de ônibus. 

- Hoje está agitado para uma quarta-feira.

Quando o telefone toca, o soldado que atende per-
gunta o motivo da ligação, o nome, telefone e endereço 
da pessoa. Esses dados são cadastrados num sistema e a 
central encaminha uma viatura para o local.

23h
Quatro ocorrências estão sendo averiguadas agora.

São elas: Perturbação do sono, disparo de arma de 
fogo (um individuo passou atirando na frente da casa da 
mulher), lesão corporal (marido batendo em esposa), e 
policiamento (populares prenderam homem por furto).

- E ele tá batendo na senhora? Que rua? É 
essa rua mesmo?

Todas as ligações do 190 são gravadas. Já houve ca-
sos em que a pessoa disse que ligou várias vezes e não 
foi atendida, e depois com as gravações constatou-se 
que ela havia ligado apenas uma vez. Em outro momen-
to, a mulher falou que foram dois homens na casa dela, 
mas ela não sabia se eram policiais ou não, e na grava-
ção ela diz: ah, os policiais chegaram aqui agora.

- Quando tem viatura no Floresta, não tem tanta 
ocorrência lá, incrível!

Quando alguém é preso, essa informação fica salva 
num Baco de dados. Assim, se não é a primeira vez que 
o sujeito aprontou, a policia já sabe.

- Indivíduo conhecido como Capeta está na residên-
cia ameaçando a Dona Maria.

23h30

As ligações ficam mais freqüentes.

- Arrombamento de um caminhão estaciona-
do no posto.

Uma viatura pergunta por rádio para a Central 
se ninguém ligou para avisar sobre o capotamento 
de um Monza Branco na Tancredo Neves, provavel-
mente com vítima. A central ainda não respondeu 
quando chega a ocorrência.

A viatura da retorno à Central: - “Satanás ficou 
com medo da policia e correu”.

Todos riem.

- Perturbação, vários elementos estão no local 
fazendo uso de entorpecentes.

- Disparo de espingarda em via pública.

- O capotamento na Tancredo, os caras esta-
vam bêbados. Eles não ligaram e nem vão ligar.
23h49
Os três atendentes estão no telefone com possíveis 
ocorrências.

Os serviços 190 e 181 funcionam 24h.  Neste 
dia haviam 8 viaturas nas ruas, contando com a CPU 
que é o coordenador de policiamento da unidade. 
O sistema pode ser observado em todo o Paraná, 
mas apenas para quem tem a senha. Se alguma Au-
toridade Militar de Curitiba quiser ver como estão as 
ocorrências aqui, eles tem acesso.

- O Passat Branco agora ta lá no Santa Felici-
dade furtando de novo.

00h30 
Nada.Aparentemente a cidade e os marginais 

dormem. Menos a polícia militar. 

*Os nomes das pessoas 
nessa reportagem foram 

trocados. 

Plantão    Polícia
Militar (noite)
Neify Müller
Jornalismo - FAG

Uma cidade fala      
nas cenas

de um plantão

n e m reparou nos 
dois prédios amarelos meio escuros, nas som-
bras das árvores ou na calçada irregular.

- Boa tarde, muito trabalho? - Os olhos azuis presos à 
tela do computador se desviaram rapidamente retroce-
dendo ao ponto inicial. E um sorriso respondeu:

- Agora não, mas a tarde ficou movimentado, teve um 
homicídio e um latrocínio e uma apreensão de droga.

- Então como eu falei no celular, eu estou fazendo 
uma oficina e queria acompanhar você no plantão...

- Sem problema.

- Mas eu quero ficar aqui à noite, como eu tenho pro-
va a noite, eu vou fazer e daí eu venho direto aqui.

- Hum, tenho que ver se o delegado ou o superinten-
dente autorizam. Não sei se ainda os encontramos por 
aqui, pois já passa das seis horas e depois desse horário 
vão todos embora. 

Andaram pelo corredor verde-limão até a sala do 
delegado, este já havia saído, seguiram até a sala do 
superintendente. A moça dos olhos azuis entrou en-
quanto a aspirante a repórter ficou na porta esperan-
do poucos segundos 

- De noite eu não posso deixar, menina! De noite 
pode acontecer alguma coisa com você, embora de fato, 
nunca aconteceu algo assim em minha carreira. Menina 
você não sabe o problema que seria para nós. Durante o 
dia você pode ficar. - Seu rosto expressava a súplica es-
perançosa de que ela entendesse a sua posição frente ao 
seu pedido.

- Mas é justamente por isso que eu queria vir à noite, 
mas se não dá, tudo bem. -  A voz querendo sumir junto 
à frustração de não seguir a pauta proposta.

- À noite não posso deixar, mas venha de dia se quiser.

De volta à sala do plantão, a policial tentava ameni-
zar com palavras a frustração da “foca”, apelido dado aos 
acadêmicos de jornalismo.

- Eles queriam me tirar do plantão por causa do 
perigo, mas eu bati o pé. Eu gosto de ficar no plantão. 
Vem daqui dois dias que os meninos que vão estar no 
plantão são bem legais.

Saiu pela porta que dá acesso à rua. Os seus pensa-
mentos eram absorvidos pela admiração que teve em 
sentir o gosto da policial pela área em que trabalha, de-
monstrada na frase “eu gosto de ficar no plantão”. Porém, 
ainda sentia o nó que ficara na garganta diante da nega-
tiva que recebera.

De volta à esquina da delegacia, avistou no pátio um 
carro de reportagem da maior emissora da cidade, à me-
dida que se aproximava do destino, notou várias pessoas 
enfrente a porta de vidro insulfilmada. Entrou e se dirigiu 

ao balcão onde estavam 
dois policiais registrando 

ocorrências. Silenciosa a repórter se aproxima de um 
senhor de idade.

- Qual é o caso do senhor?

- Perdi o CPF.

- Aahhh tá, obrigada. – decepcionada por não ser 
uma fonte em potencial.

- Próximo.  

- Quero registrar que eu vou me divorciar da mi-
nha mulher. Ela briga...

-Não dá para registra B.O. Se o senhor quer se di-
vorciar, deve ir atrás de um advogado. Não, só registra 
Boletim de Ocorrência se tiver havido crime. Se ela te 
bater daí o senhor pode vir registra B.O.

Entram várias pessoas e logo em seguida uma se-
nhora nervosa.

- Eu estava agora apouco na fila da lotérica, derru-
bei o cheque com o qual ia pagar as contas e alguém 
pegou e foi direto ao banco trocar. Ele assinou o numero 
do R.G. atrás tem como descobrir quem é ele.

- Tem. A senhora aguarda um instante e já verifi-
camos.

- Está bem.!

 O caso é resolvido e passado para os investi-
gadores. Enquanto isso a universitária observa o mo-
vimento e a sala, detalhe por detalhe.  A poli-
cial vai almoçar, ficando apenas o outro na central.

 - Quando você decidiu entrar para policia tua 
família não ficou com medo?

 - Não. Só minha vó, mas depois ela aceitou.

 -  O que você faz quando não está tra-
balhando?

 - Eu namoro... Namoro... E namoro. – Riso. – Eu 
namoro, vejo minha filha, jogo futebol e arranjo tem-
po pra me machucar jogando futebol. – risos.

 - A sua filha, como ela reage em relação a ter 
um pai que é policial?

 - Ele pensa, expressando no rosto que para ela 
é indiferente ou que ela não sabe bem ao certo o que 
é ser um policial, os riscos ao qual o pai está exposto. 
Bem! De vez em quando ela pergunta: “E aí, prendeu 
muito bandido?”.

  Agora chega a vez da universitária por no pa-
pel toda as suas impressões para publicar no jornal. 
Na caderneta ela anota algo em tom de esboço. E as-
sim leva consigo uma primeira imagem dali para ser 
transformada numa narrativa. Missão cumprida.

4   OUTRA PAUTA  | Segunda-feira, 21/04/2008 - Paraná




