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RESUMO

Durante 11 anos, de 1987 a 1998, foi editado em Curitiba 

um jornal de cultura, o Nicolau, cujo nome homenageou as

etnias constituídas pelos poloneses, italianos, árabes e

alemães, independentemente de suas origens geográficas e

políticas. A presente dissertação teve como objetivo geral

descrever a primeira fase do periódico no que se refere à 

diagramação, periodicidade e conteúdos, para resguardar o

acervo cultural da época, através da catalogação, fichamento 

crítico de todas as seções presentes nos primeiros 55 

exemplares tais como: poesia, cinema, painel, mirante, entre

outros. Mediante um quadro geral de cada seção, analisou-se as

matérias, o perfil dos colaboradores, bem como os

procedimentos usados. As características do jornal também são 

questões centrais do trabalho e nele é revisto o contexto 

histórico desde o inicio de sua publicação, e o panorama 

cultural no qual o mesmo se insere. A análise da fonte 

documental Nicolau em cada uma de suas seções e quadros; 

compreendeu a organização de índices de assuntos e dos autores



ABSTRACT

During 11 years, from 1987 to 1998, it was published in 

Curitiba a cultural newspaper, Nicolau, which name was in 

honor to the ethnies constituted by Polish, Italian, Arabian 

and German people, no matter their geographic or political 

origins. The general scope of the present work was to describe 

the first phase of the newspaper regarding format, periodicity 

and contents, in order to preserve the cultural file of the

time, by cataloguing, critically filing all the sections 

present on the 55 numbers such as: poetry, cinema, panel,

mirante, among others.

After the making of a general frame of each section, it

was done the analysis of the subjects, the profile of the

journalists as well as the procedures used the characteristics

of the newspaper are also central questions to the work where 

the historical context since the beginning of its publishing 

and the cultural overview in which the paper is under are also 

reviewed.

The analysis of the documental resource Nicolau, in each 

of its sections and frames, comprehended the organization of 

authors and subject indexes.



1

1 INTRODUÇÃO

Pensando a cultura como, entre outros aspectos, o 

processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai 

sendo capaz de realizar, elegeu-se como objeto de trabalho, o 

Nicolau, para, através de um registro classificador e 

organizador das matérias nele veiculadas, resguardar um

patrimônio de indiscutivel importância para a história 

cultural paranaense.

É importante esclarecer que não se pretendeu abordar 

todos os exemplares do tablóide, mas somente os primeiros 55 

exemplares, ou seja, de 19 de julho de 1987 (Ano I), até 

putubro de 1994, correspondente ao ano VIII, sob a direção de 

Wilson Bueno. Esta delimitação foi sugerida pelo próprio 

Nicolau, uma vez que, a partir do qüinquagésimo quinto 

exemplar, já sob nova direção, este se apresentava

descaracterizado de sua proposta inicial em vários aspectos no 

decorrer das publicações. Do n° 56 em diante, o jornal

Nicolaur agora sob a direção de Fernando Perneta Velloso, com 

a editoração de Regina Benitez, apresentou uma diagramação



totalmente diferente das publicações iniciais, a começar pela 

capa em que o desenho dividia o espaço sempre com um poema. A 

diferença também se mostrou no seu interior, não apresentando 

as mesmas seções fixas como Painel, Mosaico, Resenha, 

Entrevista, entre outras; estas foram substituídas por 

matérias diversas como Literatura Infantil, História, Ensaios, 

Critica Literária, Poemas, não obedecendo, portanto, a uma 

linha comum em todos os exemplares.

Desta forma, a relevância do tema em questão situa-se em 

quatro aspectos: no campo de ação social, por auxiliar a

dimensionar o alcance de uma iniciativa estatal voltada à 

reunião "num mesmo espaço de expressão das diversas variantes 

do pensamento"1; na área cultural, por trazer ao alcance dos 

interessados, aspectos poucos conhecidos da realidade 

literária; em âmbito bibliográfico, visando a preencher um 

espaço vago de estudos relacionados a meios de divulgação 

cultural no Estado2 e, em nivel pessoal, por responder a 

ansiedades profissionais que dizem respeito à área da 

literatura universitária propriamente dita.

Dos quatro aspectos relevantes, esta dissertação ateve-se 

ao fichamento informativo do jornal, sem a pretensão de "alçar 

vôos teóricos ambiciosos", com o propósito de registrar um 

viés da história cultural paranaense. Tal procedimento

1 BERTHELMESS, Arthur. Nicolau. Curitiba, março 1998.
2 ROMANELLI, Anne M. Ballande No Estado do Paraná, tem-se notícia do trabalho de. Marinha...: Imagens 
poéticas do litoral paranaense. Curitiba: Dissertação de mestrado do Curso de Letras da Universidade Católica 
do Paraná, 1982.

2



pretende, no entanto, iniciar estudos sobre esse jornal 

cultural, uma vez que se desconhece, até o presente momento, 

outras iniciativas semelhantes .

1.1 HISTÓRICO

A opção pela denominação Nicolau foi realizada, por 

simbolizar uma das expressões mais significativas da 

atualidade no Paraná, que significa "povo vitorioso" (do grego 

laós = povo e nike = vitória)3, conforme n°l p. 3),

homenageando, portanto, a população paranaense.

Seu nome surgiu como homenagem às várias correntes 

imigratórias que contribuiram significativamente para a

formação da cultura paranaense. Nicolau é um nome familiar aos 

poloneses, ucranianos, italianos, árabes e alemães, pois 

homenageou estas etnias com sua contribuição cultural,

independentemente de suas origens geográficas e politicas. 

Outros nomes sugeridos como; Espaço-Tempo, Par ou ímpar, 

Leite-Quente, foram preteridos a Nicolau.

0 Nicolau deu continuidade à tradição iniciada pelo 

movimento simbolista que havia feito de Curitiba, de acordo 

com o cearense Brito Broca, "o primeiro centro intelectual do

3

3 Nicolau, n° 1, p. 3



país"4. Curitiba porta uma tradição de qualidade literária que 

começou, com brilho único, no movimento simbolista liderado 

por Dario Vellozo, e prossegue hoje na projeção significativa 

de Dalton Trevisan, Cristóvão Tezza, Domingos Pelegrini, só 

para citar alguns. 0 Nicolau foi um espaço/tempo muito forte 

dessa tradição, agora paranaense.

Refletiu uma postura revolucionária em relação aos órgãos 

ligados a imprensas oficiais dos Estados, já que a tradição de 

publicações refletia as idéias dentro dos moldes dos jornais 

patrocinados pelo governo, no próprio nome que traziam, como: 

Cultura, Pensamento. O Nicolau mudou, a partir do nome, 

justificado como homenagem à revista Joaquim5, ao humanismo 

presente no nome de um ser humano, e também teve uma espécie

de começo no precedente Jornal Raiz, que saiu apenas duas ou 

três vezes, em número de 40 mil exemplares, encartado na 

Gazeta do Povo.

A imprensa sempre contribuiu para fazer da capital

paranaense um pólo de cultura. O Nicolau resultou, portanto, 

de uma respeitável tradição de imprensa cultural que, nos anos 

70, floresceu com o Anexo do Diário do Paraná, O Pólo Cultural

(1987)6 editado e animado por Reynaldo Jardim, em sua passagem

por Curitiba. Este encarte chegou a durar três anos, quatro

4 BROCA, Brito. Correio de Notícias, 19 maio 1989
5“A Revista Joaquim, editada de 1946 a 1948 por um grupo de artistas ligados a Dalton Trevisan, foi o primeiro 
grande esforço de inteleétuais visando à atualização das artes paranaenses” (Marcelo Lima - p. 34 “Sobre galhos 
esqueletos”).
6 JARDIM, Reynaldo. O Jornal Pólo Cultural, Curitiba, 1978.

4



números por mês, um deles, o Pólo Inventiva, dedicado à

criação mais radical. Em seu número 28, de outubro de 1978, 

aparece uma edição especial de Paulo Leminski, intitulada 

Inventiva, com textos, experimentos, vanguarda, semanário 

editado pelo Escritório de Promoção da Cultura Paranaense Pólo 

Cultural Ltda.

Por causa do Pólo Cultural, seu editor deixou Curitiba, 

desiludido e cheio de dividas em várias gráficas.

Ainda em 1978, Reinoldo Atem editou a revista de

jornalismo cultural Outras Palavras, abrindo um espaço maior 

para a poesia e a literatura local. Essa revista foi 

patrocinada pela Editora Beija-Flor e teve uma duração apenas 

de três números.

No ano seguinte, Oswaldo Miranda publicou o "Jornal 

Raposa" que foi bancado pela Fundação Cultural de Curitiba na

administração Mercer Buchman. 0 jornal deu grande destaque às

artes gráficas.

Depois foi a vez da revista Fundação, editada em 1980, 

por Wilson Cordeiro, patrocinada pela Fundação Cultural de 

Curitiba, com o intuito de divulgar artistas paranaenses.

Em 1980, surgiu outra revista, a ZéBlue, editada pelo 

grupo ZéBlue, com apenas dois exemplares. Como produção 

independente, abriu espaço para todas as artes, inclusive à 

arte literária.
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Outro jornal que também teve uma vida muito curta, apenas 

três edições, foi 0 Diário, editado pelo grupo "Oss", em 1987, 

valendo-se de um auditório muito restrito e com um código de 

texto e de humor onde se denunciavam reflexos de O Planeta 

Diário. Este jornal obteve uma aceitação inigualável, não 

apenas em proposta jornalística, valorização do texto, arte 

gráfica, mas por nivelar-se a publicações universais. Apesar 

disto, não conseguiu mostrar a face da cidade e do seu 

ambiente cultural. 0 rigor com o grafismo foi tanto, que 

anúncio e texto quase não se diferenciavam, proporcionando um 

certo desconforto para o leitor.

Na década de 70, surgiu a revista Isso (1972), editada 

por Nelson Padrella, Walmor Marcelino e Luiz Retamozzo, 

distribuída em várias capitais como Florianópolis, Porto 

Alegre e Curitiba. A revista dava mais enfoque às histórias em 

quadrinhos.

Depois em 1975, surgiu o Jornal Scaps, editado por 

Toninho Martins Vaz, cuja irreverência e humor já aparecia no 

slogan: "Scaps, um jornal que respeita a grande imprensa como 

se fosse sua mãe".

A revista Pois É (1987), nasceu de um sonho de alguns 

jornalistas como Messias Mendes e Luiz Carlos Rizzo, lançada 

no início apenas em. Maringá e depois em todo o Estado. 

Apresentou uma linguagem criativa acompanhada de códigos já 

padronizados e aceitos pelo consumo.
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No decorrer destas duas décadas (70/80), surgiu, como se 

pôde observar, uma série de jornais e revistas de cunho 

independente e cultural que representaram, de uma forma 

eficiente, a arte produzida na cidade.

A existência, nesta época, de nove jornais decisivos, 

colocava Curitiba num caso significativo em matéria de 

saturação de meios de comunicação impressa e sem paralelo no 

pais. Porém, como quantidade não significava qualidade, uma 

vez que a esmagadora maioria desses órgãos dava o mesmo tipo 

de informação, tais revistas e jornais, principalmente o 

Nicolau, operavam um corte epistemológico7 no dia-a-dia do 

leitor curitibano.

Talvez pela sua coragem de romper com o já conhecido, era 

chamado de marginal, mas, no dizer de seu diretor: "Procuramos

informar, acrescentar (...) através da linguagem jornalistica, 

porque, uma vez que o tablóide é encartado em 11 jornais do 

Estado, pressupomos que se dirija basicamente aos que estão 

habituados, familiarizados pelas leituras de jornais e

revistas8. "A idéia de marginal talvez estivesse ligada aos 

insights do que se queria com a ruptura9", ou seja, como

necessidade de ir além da regra e mudar.

Idéias e rupturas, a partir do nome, também fizeram

escola, pois outras imprensas oficiais passaram a adotar nomes 

especificos, como O Galo, no Rio Grande do Norte, que se

7 Epistemologia: estudo do grau de certeza do conhecimento científico, em seus diversos ramos
8 BUENO, Wilson, in: Estado do Paraná, 4 junho, 1989, p. 5
9 BUENO, Wilson, in: Estado do Paraná. 4 junho, 1989, p. 5



confessava devedor do Nicolau, 0 Vagalume, no Maranhão, 0 

Continente, no Rio Grande do Sul10. 0 Nicolau é fruto de uma 

alquimia que se deve, além de Wilson Bueno, ao Secretário René 

Dotti e sua idealizadora Gilda Poli.

0 Jornal tablóide Nicolau surgiu em 1987 como "o registro 

vivo do tempo em que vivemos11", no dizer de seus 

colaboradores. Ele apareceu como uma boa noticia para o 

momento.

No contexto histórico nacional de 1983, a ditadura 

militar mantinha os privilégios de uma pequena minoria 

habituada a concentrar renda, gerando a exclusão de amplas 

camadas sociais. A concentração de recursos nas mãos do

governo e a exclusão social, intensificadas a partir do

governo Geisel, tinham como pressuposto a aceitação do Estado 

como órgão máximo da economia. A resposta a essa situação foi 

o grande comício em São Paulo em janeiro de 1984 que 

apresentava a solução: eleições diretas para presidente,

favorecendo a eleição de Tancredo Neves no dia 15 de janeiro 

de 1995, quando tinha início uma nova fase no país.12

0 Brasil respirava este clima das Eleições Diretas.

Manchetes noticiavam os tumultos, como o episódio na Praça XV, 

em que o presidente da República José Sarney esteve para ser 

atingido por manifestantes; também os "Showmícios por

10 Folha de Londrina. “O Jovem Nicolau faz dois anos.” Londrina, julho 1989.
11 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Nicolau. Curitiba, 1986, n°.l, p.2.
12 CALDEIRA, Jorge et al. Viagem pela história do Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 
345.
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diretas", em que vários artistas e intelectuais em Brasilia se 

organizaram num espetáculo em praça pública, nos quais 

estiveram presentes, Chico Buarque, Milton Nascimento, Fagner, 

Beth Carvalho, Carlos Drummond de Andrade e outros. Até mesmo 

Roh Tae Woo, presidente do partido governista da Coréia do 

Sul, convencido de que o caos no Brasil só terminaria com as 

eleições diretas afirmou:

"Cheguei à conclusão de que se deve adotar um sistema 

para eleição direta do presidente a fim de superar o tumulto 

social e alcançar reconciliação nacional. 0 povo é dono da 

nação e seus desejos têm prioridade sobre tudo mais13".

No Paraná o clima não poderia ser outro, tanto que o 

governador Álvaro Dias foi o primeiro chefe executivo estatal 

a reclamar uma politica de choque para debelar a inflação 

(hiper inflação) desencadeada depois do fracasso do Plano 

Cruzado. Desta forma, ele inaugurou os apelos por uma politica 

macroeconômica para o pais. Portanto, no espaço paranaense, 

também a palavra de ordem, presente em todos os segmentos da 

sociedade, se fundamentava na confiança de avançar para um 

futuro com democracia.

Nesse contexto, também ocorria o politico, o religioso, o 

administrativo, o educacional, e foi através desta mesma 

perspectiva que Nicolau se orientou, criado como sugestão de 

âmbito cultural, mas em consonância com a proposta de mudança

13 WOO, Tae Roh, Estado do Paraná, junho, 1987.
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do governo paranaense que visava a promoção social, a educação 

e a acessibilidade à cultura. Neste sentido alguns 

acontecimentos podem ser lembrados como a temporada dos 

festivais musicais em Cascavel (16a edição do Fercapo, o mais 

regular e bem organizado dos festivais que aconteceu no 

Paraná), 1987, em Londrina, que teve um significado não apenas

cultural como também politico porque integrou um público não 

só do Paraná como de várias cidades do Brasil e foi, além 

disto, ponto de encontro para o exercicio da sensibilidade 

musical, desde o entusiasmo com a banda, até a reflexão mais 

profunda com a música erudita. Também o projeto do Museu da 

Imagem e do Som (MIS) apresentava ao público um pouco da

realidade paranaense, a exposição de arte sobre "Leonardo da

Vinci" - ideada por René Dotti, trabalho gigantesco com a 

reprodução, em maquetes, das invenções do gênio florentino, 

além de quadros com reproduções de desenhos, plantas e outros 

trabalhos. Nas artes plásticas foi inaugurado o "Salão 

Curitiba", Arte/3 - que depois se tornou um dos mais 

importantes no setor de artes plásticas do pais no ano de 

1987, premiando sempre novos artistas. Ainda no setor 

cultural, o museu Guido Viaro - principal unidade da Fundação 

Cultural de Curitiba - oferecia uma enorme agenda com cursos, 

palestras e exposições, dando oportunidade à nova geração de

talentos. No campo da educação foi lançado o mutirão para

recuperar escolas paranaenses, com um orçamento de mais de
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sessenta milhões de cruzados, no programa denominado "Ação 

Comunitária na Recuperação de Escolas". 0 governo de Álvaro 

Dias deu prioridade à educação, inaugurando a "Fazenda Santa 

Madalena" - um novo paradigma no ensino paranaense. Como a 

cidade havia quintuplicado sua população, desde 1982, a

Biblioteca Pública não conseguia atender aos milhares de 

leitores; assim, o projeto de ampliação foi reestruturado, com 

mais dois andares que seriam logo construídos. Curitiba, 

cognominada "Cidade Universitária", teve sua pioneira

universidade inaugurada em 1913, e contava, em 1987, com um

ensino de terceiro grau bem diversificado, atraindo estudantes 

de todo o pais.

Reinoldo Atem faz uma avaliação significativa:

Província dotada de uma infra-estrutura econômica moderna, 
com uma Cidade Industrial que atrai capitais do mundo todo 
e de uma classe média financeiramente estável, com um
crescente mercado publicitário que assimila técnicas 
internacionais, torna-se possível às elites culturais
repensar o panorama de modernidade e familiarizar-se com o
que era de mais atual nas artes brasileiras e
internacionais, trazendo para a cidade esses elementos ou
indo conhecê-los fora. 14

Este panorama sócio-politico e cultural lançou as bases 

para que o periódico Nicolau se confirmasse.

Nessa mesma época, o setor do livro vivia num momento de 

glória. Parecia que o leitor brasileiro havia afinal

despertado. No entanto, em 1987, o setor sofria violenta

14 ATEM, Reinoldo. Panorama da Poesia contemporânea em Curitiba, 1990. Dissertação de Mestrado em 
Letras na Universidade Federal do Paraná.



depressão, com uma inflação de 25% e congelamento de preços, 

previsto no Plano Cruzado, livrarias fechavam, as vendas caiam 

em média 60%, as editoras "puxavam o freio de mão e algumas 

capotavam". 0 Paraná não foi um caso especial naquele 

desconcerto dos Brasis dos pós-cruzados, quando 95% das 

escolas não tinham sequer uma biblioteca. Desta forma, Nicolau 

virou noticia e, durante 11 anos, de julho de 1987 a outubro 

de 1998, com todos os exemplares, tornou-se significativo 

representante do acervo cultural não só do Paraná como de todo 

o Brasil.

Mesmo assim, apesar de o Nicolau ser um projeto cultural 

da Imprensa Oficial, que viabilizava os recursos para 

incentivo da produção e cujo objetivo era um compromisso 

mensal com a cultura, não se transformou num porta-voz da 

ideologia oficial. Pelo contrário, teve uma proposta 

independente e de abertura às mais variadas correntes de 

pensamentos e influências estéticas.

O governo de Álvaro Dias tinha como slogan: "Avança

Paraná!" para marcar o objetivo que orientava e impulsionava a 

ação de seu governo. O tablóide surgiu nesse governo cujo 

secretário de Estado da Cultura era René Ariel Dotti e cuja 

diretora da Imprensa Oficial era Gilda Poli (até o ano IV de 

sua publicação, em 1990) .

O Nicolau, neste contexto, se tornou uma tentativa de 

avanço, de mudança. A independência do jornal, base para seu
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sucesso, também contou com a simpatia dos poderes públicos, 

que lhe ajudou muito. Em dois anos de existência, o Secretário 

René Dotti só o lia depois que o jornal estivesse impresso. 

Enquanto o governo fazia essa sua parte, a equipe assumia o 

seu papel de tornar conhecido tanto um poeta do interior, como 

um Haroldo de Campos.15

Em 1991, assumiu o Governo do Estado do Paraná o senhor 

Roberto Requião, que teve, na Secretaria de Estado da Cultura, 

Gilda Poli, diretora da imprensa Oficial do governo anterior, 

permanecendo até 1993, permanência que correspondeu aos anos 

V, VI e VII da publicação do Nicolau. "Ao se colocar a serviço 

da inteligência brasileira, reapostando no projeto Nicolau, o 

governo assume os destinos do Estado e sinaliza para que se 

aprofunde a experiência que assegurou a continuidade do 

proj eto"16.

0 ano VIII do Nicolau (1994) coincidiu com a gestão de 

Mário Pereira em cuja Secretaria de Estado da Cultura 

permaneceu Gilda Poli, personalidade chave no percurso 

histórico do Nicolau, que além de idealizá-lo manteve a verba 

para sua editoração.

Em seu terceiro ano de existência, em julho de 1990, o 

jornal já conquistara seu registro civil por meio do decreto 

de número 6528, assinado pelo governador Álvaro Dias e 

publicado no Diário Oficial. Afirmou René Dotti:

15 BUENO, Wilson, in. SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Nicolau. Curitiba, 1986, n° 1, p.2.
16 Nicolau, n° 38, editorial.
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"Em face do movimento cultural que o jornal representa e 

considerando-se que o Estado não deve se eximir do dever de 

apoiar a literatura e a arte, propusemos a criação formal 

deste jornal de idéias, incluída no novo regulamento da 

Secretaria da Cultura"17. 0 secretário também afirmou que sua 

preocupação foi sempre caracterizar o jornal como veículo 

aberto, de debates, e que fosse além das conjunturas do 

próprio poder.

Nicolau foi integrando culturalmente o Paraná, por 

sedimentar pensamentos, fazendo uma troca por meio da 

publicação mensal de um poeta ou de um ensaísta de todos os 

lugares do Estado e permitindo, assim, uma reflexão sobre o 

Paraná.

"Não sobre o paranismo-ilha pelo que propõe, e deixa de 

dizer pelo que deixa de propor, (...), mas como um efetivo 

instrumento de intercâmbio cultural". Em geral, o jornal "pode 

se dar o luxo de não cultuar a cultura dos eventos"18.

No entanto, Nicolau foi se tornando representante 

cultural não apenas do Paraná, mas da região sul-brasileira, 

por abranger diversos aspectos da cultura: artes, literatura,

ciências, história, língua e outros. No início, com 28 páginas 

(até o exemplar de n 32), em abril de 1990 (Ano IV), foi
Oampliado depois para 32 páginas (exemplar n 33, julho 1990, 

Ano IV) , em folhas soltas, tipo jornal, com algumas seções

17 BUENO, Wilson, apud Correio de Notícias, 5 fevereiro, 1990.
18 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. Nicolau. Curitiba, 1986, n°.l, p.2.
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fixas, alcançou tiragem de 157.500 exemplares, chegando até
O162.500 exemplares (Ano I, n 9, março 88) . A partir do 

exemplar n° 33, em julho de 1990 (Ano IV), a publicação passou 

a ser bimestral e até trimestral, caindo a sua distribuição 

para 107.500 exemplares, e depois para 76.500 exemplares, dado 

fornecido até o exemplar de n° 32, não se tendo mais, nos

números seguintes, quaisquer informações a esse respeito. 

Nicolau contou com Aporte do Banestado para a possivel

manutenção do projeto e a persistência da Secretaria da 

Cultura na sua viabilização. A distribuição era feita, no

início, apenas no Paraná, depois em âmbito nacional e a partir 

do n° 42, no âmbito internacional. O ano I (1987) corresponde 

aos exemplares de n° 1 até o n° 12. O ano II (1988) vai do

número 13 até o n° 18. O Ano III (1989), do n° 19 até n° 28. O 

ano IV (1990), do n° 29 ao n° 36. O ano V (1.991) do n° 37 até 

o n° 41. O ano VI (1992), do número 42 até o número 48. O ano 

VII (1993), do n° 49 até o n° 53 e o Ano VIII (1994) após os

números 54 e 55 e assim por diante.

Devido à queda da distribuição citada acima, o Nicolau

chegou a ficar algum tempo sem publicação, sendo relançado, 

porém, em 27 de agosto de 1996 no hall da Secretaria de Estado 

da Cultura. "O novo número tem 40 páginas com textos, poesias

e ensaios culturais que trazem temas como a comemoração do Ano 

Descartes, o centenário de Carlos Gomes, e uma entrevista com
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o crítico literário Wilson Martins"19. Algumas mudanças foram 

perceptíveis, como o papel de pior qualidade, ilustrações 

ruins, mas permaneceu a qualidade na escolha dos textos de 

intelectuais e de artistas de peso.

No início, Nicolau contava com apenas três pessoas, 

quando tinha a orientação de Wilson Bueno, a programação 

visual de Luiz Antônio Guinski e a arte final de Rita de 

Cássia Solieri Brandt.

Como foi citado anteriormente, a princípio, o Secretário 

René Dotti lia o jornal somente depois de impresso, para que a 

equipe efetuasse seus trabalhos com autonomia, "mesmo que 

produzindo uma publicação elitista"20, com uma linguagem que, 

na verdade, não atingia o público pretendido, ou seja, a faixa 

menos privilegiada culturalmente, público alvo da publicação 

mantida pelo dinheiro público. Aos poucos, por iniciativa

deste, achou-se por bem a formação de um Conselho Editorial 

formado por profissionais experientes em comunicação para a 

busca de equilíbrio entre o lado intelectual refinado, com o 

reconhecimento das elites culturais do país, o mérito dos

prêmios e a informação mais realista da cultura regional que

'pudesse interessar os leitores menos privilegiados

intelectualmente, mas houve resistência. A proposta para a 

reunião do dia 15 de setembro visando à pauta da 28a edição foi

16

19 Gazeta do Povo, Caderno 6, 27 agosto 1996.
20 MILLARCH, Aramis, in: Estado do Paraná, 29 setembro 1989.



rejeitada pela equipe, com exceção de seu editor-chefe, Wilson 

Bueno.

Os sete integrantes da equipe decidiram afastar-se da 

produção do jornal, elaborando um documento que foi 

distribuído ao público, fazendo uma denúncia pública, 

liderados por Luiz Antônio Guinski e Josely Vianna Baptista, a 

equipe era composta por Amilton Paulo de Oliveira (revisor), 

Rodrigo Garcia Lopes (redator-repórter), Yara Rossini 

(revisora), Rita de Cássia S. Brandt (programadora visual) e 

Eron Luiz da Cruz (auxiliar de escritório).

0 editor aceitou as colocações do Secretário e a formação 

do Conselho Editorial, enquanto os demais membros viram esse 

ato como limitação da autonomia de criar.

Em 1994 a equipe, então mais ampliada, contava com o 

diretor geral, Paulo Marques; editor, Wilson Bueno; redator, 

Fernando Karl; revisor, Angelo Zorek; diretor de arte, Joba 

Tridente, arte final de Eliza Ito e Mareia Vialich; 

fotocomposição de Luis Brenda, Sueli de Souza, Elizabete 

Manzi, Rubia Charnecki, Eliane Gaio; fotolito de Jorge 

Caropreso, Adilson Von Hanke, José Camargo; montagem de 

fotolito de Adriano Paulin, Israel Rivoli; impressão Editora 0 

Estado do Paraná S.A.; e o Conselho Editorial de: Wilson

Bueno, Alice Ruiz, Manoel Carlos Karan, Hélio de Freitas 

Puglielli e Milton Ivan Heller. A redação era situada à rua 

Ébano Pereira, n. 240, em Curitiba.
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Nicolau se destacou por vários momentos em âmbito

nacional e internacional. Um dos titulos merecidos foi o de

Melhor Veículo Cultural Brasileiro em 1987, conferido pela 

Associação Paulista de Criticos de Arte, ao lado de outro 

também importante: Mérito Cultural em 1988, conferido pela

União Brasileira dos Escritores (UBE) pelo livro Bolero's Bar 

e pelos esforços do Nicolau.21

Outros prêmios: no XXIII Encontro Nacional de Escritores 

de Brasília, foi apontado como a mais importante publicação 

cultural da América Latina e destacado, também, pelos 

escritores, como a única luz cultural hoje existente no

Brasil; foi escolhido, ainda, pela Columbia University de Nova 

Yorque, como a única publicação da América do Sul a integrar o 

seletivo projeto daquela instituição.

Pode-se constatar que expoentes do mundo cultural, ao 

tomarem conhecimento da existência do jornal ofereciam-se 

espontaneamente para colaborar, manifestando entusiasmo pelo 

projeto proposto. Desta forma, Nicolau abrigou, em suas

páginas, muitos dos grandes nomes da intelectualidade

brasileira. Divulgou nomes paranaenses de poetas, 

pesquisadores, cronistas e outros, projetando-os na cultura 

nacional.

A sua publicação continuou até o ano de 1998, sendo

extinta no ano seguinte. De 1987 a 1998, com 11 anos de

21 Nicolau, n° 14, ano II, ago. 1988.
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circulação, pode-se considerar uma longa vida se for levado em 

conta que os periódicos baseados em recursos públicos costumam 

ter uma vida média não superior aos desejos de promoção dos 

ocupantes do poder.

Paulo Leminski afirmou a respeito do Nicolau:

É a publicação mais rica de informação cultural e inovação 
textual que Curitiba e o Paraná produzem em anos (...). Através 
do Nicolau, Curitiba, Paraná e Brasil vêm recebendo, faz tempo, 
informação textual literária, poética e jornalística do mais 
intransigente nivel (inéditos de João Cabral, textos sobre
escritores cubanos, inacháveis, ousadias dos mais jovens,
entrevistas instigantes, valorizações de rincões inexplorados da 
nossa cultura, reportagens inovadoras, aberturas para a África e 
Ásia, traduções ultra-competentes, depoimentos enriquecedores, 
diálogo entre o bom passado e rupturas inesperadas, tudo aquilo 
que se pode querer de um jornalismo cultural.22

0 fim do Nicolau foi decretado pela Secretária da
Cultura, Lúcia Camargo, quando assumiu o cargo no Governo de
Jaime Lerner em 1998, denunciando que o mesmo seria extinto 
pois o espaço de publicação poderia ser preenchido por outros 
projetos com finalidades semelhantes: "A verdade é que o
Nicolau não servia para mais ninguém, afirmou a própria
secretária, Lúcia Camargo, e sua decisão acabou por enterrar 
de vez o veiculo" 23.

0 fim do Nicolau, publicado durante dez anos pela
Secretaria de Estado da Cultura, gerou indignação entre muitos 
escritores. Trinta deles, liderados pelo poeta curitibano 
Silas Corrêa Leite, assinaram um manifesto intitulado "Governo 
do Paraná mata o Nicolau" enviado para escritores de todo o 
pais Arthur Berthelmess, ao observar o fim do tablóide 
divulgou numa edição de luto, explicando que "faltava ar,

19

22 LEMINSKI, Paulo. In: Correio de Notícias, 19 maio, 1989.
23 Gazeta do Povo: 21/09/98.
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oxigênio devido à mudança de patrão e à vitória da 
naftalina"24, na qual defendiam a retomada da publicação.

Para alguns criticos literários como Miguel Sanches o 
Nicolau cumpriu o seu papel nos anos 80, quando dirigido por 
Wilson Bueno, divulgando a Literatura, trazendo inclusive um 
bom retorno para o estado com prêmios nacionais e 
internacionais.

Hoje, segundo o critico literário, os jornais estatais 
estão fora dos padrões culturais. Nicolau teve a sua chance, 
vivendo o seu periodo. A imprensa não pode estar sujeita às 
regras do universo do funcionalismo, lembrando das ocasiões 
nas quais o Nicolau perdeu a atualidade e a agilidade 
permanecendo meses no aguardo do dinheiro para a distribuição.

Nos últimos anos, Nicolau já agonizava com a diagramação 
precária e um caráter basicamente institucional. Wilson Bueno, 
criador da publicação, soube datar precisamente o inicio da 
derrocada do Nicolau:

"Ele terminou de cumprir a sua tarefa de criar um
jornalismo cultural de vanguarda no número 53 em 1994. Depois 
foi o que chamava de caricatura feita com muito pouco 
talento. "25

Wilson Bueno foi afastado do jornal na gestão do
Secretário Eduardo Virmond, em virtude de discordar com a 
linha editorial que o jornal passou a adotar. Para ele as
publicações viraram chacotas e não correspondiam mais com a 
proposta inicial; para o escritor e critico literário Miguel 
Sanches, e Wilson Bueno, o Nicolau só teria chance de
sobreviver através de uma desvinculação editorial entre o meio 
e o patrocinador, seja o estado ou a iniciativa privada.

24 BERTHELMESS, Arthur, Nicolau. Curitiba, março, 1998, p.2.
25 G azetadoPovo -  21/09/98
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Para os saudosistas do Nicolau, a Secretária Lúcia 
Camargo deixou disponiveis os textos publicados pelo jornal, 
no site da Secretaria Estadual da Cultura na Internet.

1.2 CARACTERÍSTICAS

Os periódicos, como o Nicolau, podem ser definidos como 

jornais que se publicam em datas determinadas e apresentam 

caracteristicas próprias, impressas na maioria das vezes, em 

papel inferior, sem deixar espaços, pois, devido ao custo que 

é caro, é preciso aproveitar ao máximo a folha em branco. A 

apresentação do texto é feita em colunas para facilitar a 

leitura rápida, pois, se a linha é muito comprida, tem-se 

dificuldade de retomar a leitura na linha seguinte. As colunas 

não se apresentam muito juntas ou mal separadas, impedindo o

leitor de perder tempo misturando as linhas das colunas 

contiguas.

Todo o trabalho é feito em equipe, apresentando um grande 

número de informações, atendendo, como o Nicolau, em especial, 

aos mais variados campos do conhecimento: filosófico,

cientifico, literário, politico, artistico, atingindo um campo 

amplo e variado. Seus caracteres tipográficos são variados, 

bem como as cores, fotos e desenhos.

Dada a variedade de matéria que estampa, tem necessidade

de destacar as matérias através de manchetes, que são os



titulos principais, compostas em letras garrafais e publicadas 

com grande destaque, geralmente no alto da página. Além das 

manchetes, os "lides" que são o resumo dos elementos

fundamentais do relato a ser desenvolvido no corpo da matéria, 

tornam possivel ao leitor, tomar conhecimento do fundamental 

do texto, além de ter como objetivo "fisgar" o interesse do 

leitor e persuadi-lo a ler tudo até o final.

Apesar de todo esse cuidado com que os periódicos são

elaborados, o valor atribuído aos seus textos é diferenciado

do valor atribuído a um livro, por exemplo. Este é guardado em

bibliotecas, uma vez que seus textos se baseiam em estudos, 

fazem sínteses, ou análises, tendo seu conteúdo mais estável, 

ao contrário das informações dos periódicos que são

perecíveis. Os exemplares se perdem, ficam sujeitos à ação 

corrosiva do tempo, podendo até virar, no dia seguinte à sua 

leitura, papel de embrulho.

Desmistificando o objeto livro, pois alguns até podem, 

pela sua qualidade, se tornar descartáveis, salienta-se o fato 

de muitos periódicos se constituírem documentos da maior 

importância como subsídio para pesquisadores além de

recuperarem o fato literário de uma determinada época.

Assim, o fichamento de uma coleção periódica impede o seu 

desaparecimento e fornece meios para que sobreviva à sua 

precariedade. Para reforçar esta afirmação, é importante 

lembrar aqui o trabalho de Marilene Weinhardt: 0 Suplemento
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Literário d'0 Estado de São Paulo 1956-67, trazendo subsídios 

para a história da critica literária no Brasil. Além deste, o 

de Anna M. Ballande Romanelli: "Marinha..." Imagens poéticas

do litoral paranaense, em 1982, preservando, tais imagens 

através de sua tese de mestrado, que teve como objetivo 

mostrar a convergência de temas poéticos, voltados para as 

coisas do litoral e ainda esclarecer as influências que as 

escolas literárias do século XIX exerceram sobre os poetas da 

revista, tanto na forma poética quanto na escolha dos temas e 

na utilização de imagens.

1.3 JUSTIFICATIVA

Mediante os aspectos acima relacionados e pela falta de 

pesquisa anterior idêntica a respeito do Nicolau, o presente 

trabalho se justifica, pois, por meio de sua catalogação e 

fichamento, pode tornar-se subsidio para futuros 

pesquisadores.

Por meio dessa pesquisa, a memória resistirá ao 

esquecimçnto e manterá acesa a vida nos fatos históricos; 

então os leitores poderão se dar conta de que, na organização 

de um periódico, o passado pode ser trazido para o presente a 

fim de enriquecê-lo com sua experiência.
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1.4 OBJETIVOS E METODOLOGIA

1.4.1 Objetivo geral

Descrever o periódico Nicolau no que se refere à 

diagramação, periodicidade e conteúdos, para resguardar o 

acervo cultural da época.

1.4.2 Objetivos especificos

• inventariar textos de criação literária, publicados 

pelo periódico Nicolau a partir do seu lançamento até 

o exemplar de n° 55, para fundamentar a pesquisa 

deste trabalho;

• inventariar textos teóricos, críticos, visando à 

recuperação do fato literário;

• inventariar colaboradores, participantes, autores, 

criticos, levando em conta a necessária organização 

do periódico;

• elaborar comentário a respeito de cada seção, como 

subsidio aos futuros pesquisadores;

• elaborar comentário geral, objetivando proporcionar 

melhor apreciação do material catalogado.
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1.4.3 Apoio técnico, metodologia

"Um sábio escritor americano observou que a presença de 

um indice significa que o autor e o editor respeitam a obra e 

que o leitor também a respeitará"26.

Um livro ou um periódico sem indice já foi comparado a um 

pais sem mapa e, desta forma, toda obra se tornará mais útil 

se possuir seu mapa, através de uma indexação. No entanto, 

esta indexação exige uma técnica adequada, sem a qual o 

pesquisador ou o simples leitor poderá ficar sem rumo.

0 propósito deste trabalho é fornecer, através de um 

fichamento, toda a indexação necessária, com entradas que 

permitam localizações não só das matérias, mas de todos os 

colaboradores do periódico Nícolau, no periodo de 1987 a 1994, 

num total de 55 exemplares.

Longe de ser uma indexação profissional, a técnica foi 

adquirida pela experimentação, rascunhando, tentando, errando 

e corrigindo. A mesma recorreu a sugestões emanadas de 

metodologias fornecidas por G. Norman Knight27, em Treinamento 

em Indexação, com tradução de Maria Antonietta Requião 

Piedade, com apoio dos serviços de publicação pela Fundação 

Getúlio Vargas - 1974.

26 COLLISON, Robert. índices e indexação. São Paulo. Polígono, 1972.
21 KNIGHT, G. Norman. Treinamento em indexação, São Paulo: Polígono, 1972. p.l.



Também foi consultado Robert Collison28, que fornece 

guias para a indexação de livros, periódicos e outros

materiais.

A indexação do periódico Nicolau baseou-se nos mesmos 

princípios da indexação de livros.

Comparativamente, é mais simples fazer um índice de 

livro, pois se trata de uma operação isolada que pode ser

executada num espaço de tempo razoavelmente curto e que não é 

uma tarefa exagerada para uma única pessoa. No entanto,

organizar um indice de um periódico, é uma operação executada 

durante um longo período, envolvendo uma quantidade muito 

maior de material, seguindo rigorosamente os mesmos princípios 

no decorrer das etapas posteriores, para que o leitor ou o 

pesquisador alcance rápida e facilmente todo o material acerca 

do assunto de seu interesse.

Após a compilação de uma lista normalizada de cabeçalhos 

de assuntos (seções), ficou livre a indexação, de fato, do

periódico. Cada seção a ser indexada foi lida na íntegra, para 

em seguida passar-se à confecção das fichas que já continham 

os nomes dos colaboradores em cada exemplar.

0 título do periódico não foi abreviado, mantendo-se por 

inteiro, não seguindo, desta forma, as recomendações de listas 

mundiais de periódicos.científicos.

26

28 COLLISON, Robert. índices ç indexação. São Paulo. Polígono, 1972.



Na indexação dos antropônimos com sobrenomes compostos,

seguiu-se sempre as mesmas entradas conforme modelo:

Baptista, Vera Maria Biscaia Vianna, sem fazer remissivas 

a outros nomes mais conhecidos do articulista.

A indexação, portanto, foi uma questão de pôr a casa em

ordem. Na humanidade o instinto de fazer um guia para as

informações sempre foi muito forte. Quase todas as pessoas o

fazem em sua vida privada, de uma forma ou de outra, 

simplesmente para que possam encontrar as coisas quando delas 

precisam.

Não existe nenhum aspecto de uma vida ordenada que não 

possua alguma forma de indexação, como parte essencial de seu 

funcionamento.

A Metodologia, portanto, refere-se à análise da fonte 

documental Nicolau, em cada uma de suas seções e quadros.

Para tanto, são seguidas as seguintes etapas:

• coleta de exemplares de todos os números do Nicolau;

• realização da leitura;

• análise de diagramação;

• levantamento das diversas seções, com fichamento e 

identificação de autor, titulo, localização, etc.;

• organização dos indices de assuntos e dos autores;
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Para as referências bibliográficas foram seguidas as 

determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). As entradas obedeceram à seqüência alfabética dos 

autores. Uniformizou-se o emprego de maiúsculas até a primeira 

palavra, seguindo-se o número do ano (Volume), o número do 

periódico entre parênteses, as páginas e a data. 

Exemplificando tem-se:

SOUZA, Newton Stadler de. Colônia Cecília, uma ilha 
anarquista do Paraná. III(n° 24): 20 jun. 89.

Após o fichamento por ordem alfabética, constatou-se a 

necessidade de se realizar outro fichamento por autores 

entrevistados, resenhados, etc., para facilitar mais a sua 

localização, nas partes denominadas Entrevista, Resenha, 

Tradução, Crítica Literária, Necromancia etc.

Para complementação, houve necessidade de um terceiro 

fichamento, pela ordem de publicação das seções, 

possibilitando uma visão geral também do perfil dos 

colaboradores.

28
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2 INDEXAÇÃO

2.1 DIAGRAMAÇÃO: DESCRIÇÃO DO JORNAL

0 Nicolau, constava de 32 páginas na maioria dos números. 

As páginas não são diagramadas de modo fixo, nem com um número 

fixo de colunas. Alternam-se entre 4 colunas de 6cm, ou 13

paicas; ou de 3 colunas de 8cm, ou 19 paicas; ou de 2 colunas 

de 12cm, ou 28 paicas.29

Devido à não padronização das páginas, é analisado um 

exemplar (n° 36, ano IV) e feita uma análise paralela com o n° 

40 e uma análise de referência com o n° 30, especialmente em 

relação às poucas padronizações existentes, como: a) (a seção

de Cartas na página, ou titulo semelhante, que teve sua última 

edição no n° 55; b) o fio a l,5cm até o n° 55.

Em geral, o texto é separado da margem superior e

inferior por um fio30 que se encontra em média a l,5cm das

bordas, sendo que, na margem inferior, entre o fio e a borda

está o rodapé com o nome do periódico em tipo redondo31 de 

corpo32 12 com letras minúsculas centralizadas, enquanto a

29 Unidade utilizada no sistema tipométrico para o cálculo das dimensões de composição tipográfica.
30 Linha contínua de diâmetro uniforme (LAROUSSE CULTURAL, 1998, p. 2443).
31 Caráter tipográfico, normalmente usado pelos jornais e livros e que dão a aparência de estarem em pé.
32 Unidade de medidas de caracteres tipográficos dada em pontos (LAROUSSE CULTURAL, 1998, p. 1635).



paginação, com o mesmo tipo de letra, fixa na mesma posição, à 

direita.

A página 1 era ilustrada com foto de 15,5 X 24cm, ou 

desenhada e continha, em lugar não fixo, nem em tamanho 

padrão, o nome do jornal. Próximo à margem inferior, ou 

centralizado, estava o sumário dos nomes dos escritores, 

repórteres ou profissionais liberais gue participavam da 

produção dos textos contidos no tablóide. Os nomes eram 

intercalados, em corpo 8, entre letras redondas e em negrito33 

em minúsculas. A lcm do sumário, cercados, estão os dados 

referentes ao ano, ao número, à entidade. Em outros números 

esses dados vêm sem cerco e estão em outras posições.

A página 2 trazia a numeração no canto esquerdo inferior 

(como em todas as páginas pares). Na parte superior à esquerda 

registrava-se o texto do editorial, tomando um espaço de duas 

colunas (na página com total de quatro colunas), ocupando o 

espaço de 12cm X 12cm. O texto do editorial era separado por 

dois frisos34, verticalmente, sendo que na parte superior 

identificava-se o titulo "Editorial" (corpo 16, em negrito) 

com tipos não fixos e, na parte inferior, estava o nome do 

responsável, em negrito, corpo 8.

Seguindo a> configuração das duas colunas à esquerda 

(página com 4), na primeira coluna, parte inferior, estava a 

ilustração; havia também, em tipos não fixos, a identificação

33 Caracteres tipográficos mais pretos que os demais, destacando-se bastante nos textos.
34 Sulcos ou tiras pretas esculpidas com fins decorativos (LAROUSSE CULTURAL, 1998, p. 2581.
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dos responsáveis pelo jornal (Conselho Editorial) e ilustração 

da capa.

As duas outras colunas da página 2 eram preenchidas, com 

o titulo Mosaico, com cerco, em tamanhos não fixos, por 

artigos e assuntos diversos, com subtitulos em negrito, 

assinados também em negrito com especificações das funções de 

seus autores. A seção Mosaico continuava nas duas colunas à 

esguerda da página 3. Um titulo comum, em negrito, com letras 

minúsculas e corpo 16, abria a seção.

A página 3 (de quatro colunas) trazia na seção à direita, 

intitulada Mirante, tipo não fixo, primeiramente uma foto de

7,5 X 12cm e depois o título em negrito separado por friso do 

nome do jornalista, ou repórter, e, em seguida o seu texto, 

separado novamente por friso, mantendo na parte inferior as 

identificações do autor, em letra redonda, iniciando por seu 

nome em negrito, em maiúsculas.

Na página 4, havia normalmente uma ilustração ocupando 

duas colunas (na página de 4 colunas) . A foto alternava-se 

entre direita e esquerda, ora verticalmente, ora 

diagonalmente. Começava com o nome do entrevistado em negrito 

(em maiúsculas) e título do assunto não negritado, (em letras 

minúsculas) ambos em corpo 16. Sobre a foto, pequeno 

comentário do que ia tratar o texto, em letra corpo 12 ou 14 e 

à direita, à esquerda ou verticalmente, conforme o número,
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maiores informações, em grifo35 (ou itálico), corpo 8, sobre o 

entrevistado.

A entrevista prosseguia em 4 colunas na página 5, sendo o 

nome do entrevistante Nicolau e do entrevistado eram colocados 

com texto em negrito. Em negrito também eram colocadas 

pequenas porções da entrevista em diagonal. Todos esses textos 

estavam em corpo 8. A página 5 trazia uma ilustração, 

normalmente na parte inferior ocupando as duas colunas 

centrais, nos últimos 8cm antes do fio do inferior da página.

A página 6 continuava a entrevista, ou um texto comum. No 

caso da entrevista, trazia nova foto no lado superior direito, 

ocupando três colunas (18cm X 13cm) ou pequenos poemas ou 

comentários respectivos ao autor, sendo que, no canto direito 

inferior da página, estavam informações a respeito da pessoa 

que realizou a entrevista, em letras redondas e nome dos 

autores em negrito.

Na página 7 era colocado o texto de um poeta ou de 

qualquer outro escritor intercalado por duas ilustrações 

(desenhos), ocupando uma coluna (na página com duas) à 

esquerda superior, ou uma coluna (na página com três colunas). 

Em caso de três colunas, havia outra ilustração à direita 

inferior da página. Às vezes é colocada a publicidade com 

logotipo próprio, ocupando todas as colunas, num espaço de 5cm
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X 25cm. A letra do texto era redonda e começava com o nome do 

autor, com título redondo.

A página 8 trazia no alto o título em negrito, em tipos 

não fixos e o subtítulo com corpo 18, redondo, vindo logo em 

seguida um pequeno comentário em corpo 14. Na página 

diagramada em 3 colunas de textos, há, na coluna central, o

nome do escritor e uma ilustração, respectiva ao assunto, 

também em tamanho não fixo.

0 texto continuava, também em três colunas na página 9, 

com ilustrações na primeira metade da página ocupando todas as 

colunas e, na parte inferior, na coluna central, uma

ilustração respectiva ao assunto, terminando com pequena

explicação das palavras desconhecidas, separando com friso do

nome do escritor em negrito (caixa alta) e sua principal 

especificação (corpo 8). Três frases eram destacadas do texto 

em grifo, ocupando H da coluna, em 3 linhas.

Na página 10 havia várias modalidades ilustrativas com 

títulos no alto da ilustração (ocupando duas das três colunas

da página) ou em sua parte inferior. Na coluna à direita

estava o texto que começava com o título do autor. O assunto 

continuava na página 11 (em três colunas) com pequena

ilustração no alto da coluna central. O final do texto era

assinalado por um fio que tinha, em seguida, o nome em negrito

do autor e as principais identificações (corpo 8). Na parte
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inferior, o mesmo espaço da publicidade anterior, em 5cm (três 

colunas), com logotipo próprio.

Nas páginas 12 e 13, em assunto continuado, havia varias 

modalidades ilustrativas com titulos no alto, normalmente, ou 

na parte inferior da foto, à direita de ambas as páginas (com 

duas colunas cada), com vários espaços em branco. Os espaços 

em branco davam o sentido ao texto referente a poesias sobre

vários assuntos, divulgando livro com vários autores. Os

titulos estavam em negrito, caixa baixa e corpo 10 e, o texto, 

também em corpo 10, sem negrito.

As páginas 14 e 15 traziam textos e desenhos sem modelos 

e em locais não fixos e vários espaços em branco, sendo que na 

página esquerda, entre os desenhos com o mesmo motivo, em 

vários tamanhos, estava o titulo do texto, em tamanho 16 em 

negrito, com o nome do seu autor em corpo 12. Na página 15 

(ver ilustração), em corpo 8 em boxe com ornato irregular, 

aproximadamente corpo 14, em posição diagonal (21cm X 13cm) da 

margem direita superior para a esquerda inferior, encontrava- 

se o texto relativo ao Conto e em boxe (ornato irregular, 

aproximadamente corpo 16) de 13cm X 7,5cm, em vertical, as 

informações respectivas ao autor.

Nas páginas 16 e 17 apareciam pequenos textos mediante 

grande espaço (equivalente a 7 colunas) desenhado com

explicação na parte inferior à ilustração (corpo 6 em negrito)

e na parte esquerda inferior, corpo 14, letra redonda.
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Nas páginas 18 e 19 a diagramação era disposta em três 

colunas, com titulo no alto da página 18, em negrito, corpo 30 

na primeira coluna à esquerda e no alto da terceira coluna na 

parte superior acima de uma foto que ocupava duas colunas 

(15cm X 11 cm) , com a mesma letra, sem negrito. Na página 19 a 

foto ilustrativa ocupava duas colunas, no lado superior da 

página esquerda, continuando com mais uma ilustração na coluna 

central, e, nas demais colunas, estava o texto, em corpo 8, 

terminando com fio e, depois dele, o nome do autor em negrito 

com suas especificações. Na parte inferior, o mesmo logotipo 

de publicidade das páginas anteriores. O texto foi 

interrompido uma vez em cada página para pequenas frases em 

negrito (corpo 12) .

As páginas 20 e 21 continham duas fotos cada uma, à 

direita na página 20 (13,5cm X lOcm) e à esquerda da página 21

(17cm X 13cm) . O assunto em questão era intitulado no alto da 

página 20, à esquerda, com tipos não fixos, corpo 18, e 

abaixo, após espaço em branco, com tipos menores (corpo 14) , 

eram feitos comentários respectivos ao tema. Ambas as páginas 

eram diagramadas em 3 colunas, sendo que a terceira coluna da 

página 20 possuía uma ilustração menor (8cm X llcm) 

continuando a ilustração anterior bem como na coluna à 

esquerda, da página 21 (8cm X llcm).

A página 22 (de três colunas), possuia desenho no alto da 

página à esquerda (ocupando uma coluna) complementando a
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ilustração à direita em letra corpo 14, ocupando duas colunas, 

comentários referentes ao texto. Na coluna central, inferior, 

havia outra ilustração referente ao assunto em questão, sendo 

que, antes do inicio do texto, estava o titulo em negrito, 

corpo 14, separado por friso do nome do autor (letra redonda), 

terminando com outro friso e nome do autor em negrito (caixa 

alta) e identificações respectivas (em minúsculas), letras não 

negritadas.

Na página 23 (de três colunas) estavam dois assuntos, 

escritos por autores diferentes, terminando por definições das 

palavras desconhecidas, friso e nome dos artigos. Os artigos 

iniciavam com titulos respectivos, em negrito, corpo 14, 

separados dos nomes dos autores (letra redonda, corpo 12) por 

um fio. Junto ao fio, no lado superior da página, em corpo 6 e 

letras redondas, a identificação respectiva ao autor das 

ilustrações.

Na parte inferior estava o logotipo da mesma publicidade, 

com o mesmo espaço das páginas anteriores.

Nas páginas 24 e 25, com assunto continuado, em três 

colunas, estava a entrevista de um ou vários autores, 

trazendo, no alto da página, ocupando todas as colunas, 

informações a respeito do que vinha abaixo, em letra corpo 14, 

vindo em seguida, após espaço em branco, o titulo do assunto 

em questão, em negrito, em letras minúsculas, corpo 16. 0

texto era intercalado por pequenos espaços em branco e frases
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evidenciando partes do texto. 0 corpo do texto era escrito em 

friso (ou itálico), em corpo 8.

Na página 25 (de três colunas), a última coluna começava 

com uma ilustração (llcm X 8cm), sendo a mesma continuada por 

informações respectivas ao(s) entrevistado(s), enquanto as 

duas colunas à esquerda seguiam a padronização da página 24.

Igualmente, a página 26 começava com dados informativos 

sobre o assunto em questão, vindo em seguida ilustração

vertical ocupando 3 colunas (página de três colunas), o 

titulo, sem modelo fixo, corpo 16, com o nome do autor do 

texto. No final do texto, pequena ilustração, um fio, o nome 

do autor em negrito e identificações autorais.

A página 27, que tinha o titulo em primeira instância, em 

negrito, sem modelo fixo, trazia a seguir informações

respectivas ao texto, em corpo 14, em negrito. Na página de 

três colunas, havia a participação de dois autores, vindo uma 

ilustração (8,5cm X 8cm) entre um e outro artigo. No final da 

terceira coluna, após o texto, um fio, em seguida o nome do 

autor em negrito e suas identificações em tipos como nas

páginas anteriores.

Na página 28, em vertical (4 colunas) estavam textos em 

lingua japonesa, com ilustrações no alto de cada coluna, cujo 

texto foi traduzido na página 29, com as mesmas ilustrações.

No lado direito (lingua japonesa) e no lado esquerdo (em 

português) de cada coluna, em negrito, corpo 14, os titulos
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referentes (ilustração horizontal). Após o texto, tanto na

página 28, quanto na 29, ilustrações e, em seguida, o tablóide 

dava informações e noticias a respeito das origens do texto, 

terminando com fio, nomes dos autores e informações 

pertinentes.

A página 30 trazia em duas colunas e meia (página de três 

colunas) textos referentes ao titulo, que estava no alto da 

página, à esquerda, em duas colunas, a seção: A e B Cartas na 

página, ou somente: Cartas na página em ornato corpo 16. Na 

continuidade da çoluna três, recados para os leitores e 

informações gerais.

Na página 31, as três colunas (com textos de três 

autores), traziam três ilustrações antecedidas do titulo no

alto, centralizando as três colunas e ilustrações respectivas 

a cada artigo, com informações em corpo 14, letra não 

negritada, na coluna à esquerda da página. Logo em seguida, 

ilustrações (8cm X 7cm), com titulo respectivo à primeira 

coluna. O mesmo acontecia com ilustração respectiva à segunda 

coluna (8cm X 8cm), e à terceira (6,5cm X 8cm).

A última página (p. 32) trazia titulos em três linhas

ocupando toda a página, com pequenas frases em corpo 8, tendo 

no alto da página, nome do autor em corpo 16.

Só a partir do n° 50 os exemplares publicados passaram a

ter número de páginas que passaram de 32, 36 a 44 páginas,

irregularmente.

38
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2.2 TIPOLOGIA

0 estudo dos traços da publicação fornece imagem sumária 

do periódico e dá origem à classificação36.

Nesse enfoque o Nicolau apresenta características 

marcantes de diversidade.

2.2.1 Leadi37

Concebido como a própria noticia "como saudável inventiva 

na história das publicações culturais do Brasil"38 o Nicolau 

traz em si o lead que inclui os seguintes componentes:

2.2.1.1 Quê?

0 Nicolau se define como "leitura obrigatória de todos os 

intelectuais" (...)uma "caixa de ressonância do que existe de 

criativo, lúdico, estético, prosaico e angustiante na atual 

conjuntura. Sem abdicar jamais de um elevado senso crítico em

36 LALANDE, André. Vocabulário técnico e crítico de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 1293.
37 Início do texto de uma notícia jornalística que, segundo as regras clássicas, deve responder brevemente às 
perguntas: "quê? quem? quando? onde? como? por quê?, para assegurar a rapidez da informação para o usuário. 
(LAROUSSE, 1995, p.3526).
38 BUENO, Wilson. n°4, out.87.



relação à cultura estabelecida, questionando, procurando novos 

caminhos", favorecendo as "várias leituras que se pode ter 

dele, do logotipo à última página"39.

2.2.1.2 Quem: os colaboradores

De iniciativa da Imprensa Oficial, idealizada por Wilson 

Bueno e dirigida por ele até o exemplar de n° 55, participam 

dele grande elenco de colaboradores que, apesar do privilégio 

concedido às seções de cunho eminentemente literário como 

poesia, ficção, dramaturgia (gênero lirico, épico e 

dramático) , enfatiza também o intelectual com formação na área 

humanistica, mostrando heterogeneidade no que diz respeito à 

formação, ideologia, origem geográfica ou faixa etária, num 

esquema que inclui a publicação de articulistas de todo o 

pais, às vezes já definidos profissionalmente, até opiniões de 

pessoas leigas como donas-de-casa, indios e outros menos 

letrados. Intenso intercâmbio manteve-se entre periódicoj e 

colaboradores catarinenses. "Não poderia ficar sem registro o 

encarte de Nicolau, a partir desta edição no vizinho Estado de 

Santa Catarina, numa estratégia que pretende envolver, em

40

39 Nicolau, 1986, p. 3.
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nosso projeto, de forma vertical, a brava inteligência

catarinense"40.

2.2.1.3 Quando? Onde? Como? Por quê?

Surgiu em 1986, em Curitiba. Compõe-se de várias seções, 

sendo algumas fixas, com localização definida, encarregadas de 

dar a espinha dorsal como: Painel (depois transformado em 

Mosaico), Nós... (com depoimento de aspectos da experiência 

paranaense) , Poesia, Tradução, Resenha, Mirante, Entrevista, 

Reportagem, Quadrinhos, Ensaios e outras como Triz, Dossiê, 

Circuito, Proposições para o próximo milênio, (explicitados a 

seguir) perfazendo um total de mais ou menos 24 titulos em 

cada jornal. Este plano se manteve nos 55 exemplares

analisados, com muito rigor, embora apresentasse grande 

flexibilidade não só nas seções regulares como na parte

variada.

Ele surgiu como expressão de uma tentativa de mudança do 

enfoque cultural mais voltado à democratização da cultura, mas 

que não teve continuidade.

40 Nicolau, n° 40, ano V, ed. 91.



42

2.2.2 Materiais

2.2.2.1 Noticia

Considerando notícia como "informação, notificação, 

conhecimento, nota breve sobre um assunto, anúncio de um fato 

recente"41, o Nicolau, além de significar uma boa notícia, traz 

a oportunidade para:

• a difusão da cultura;

• chamar a atenção do povo para os reais problemas

relacionados com a cultura;

• não direcionar, mas deixar livre a participação;

• inaugurar a liberdade de expressão desde os primeiros 

números;

• explicar a realidade conforme a visão de cada

participante ou colaborador, o que, no início era

feito de modo harmonioso e depois, tornou-se algo 

fragmentado, quando os textos se tornaram auto-

centrados;

• aderir à luta de consagrar a liberdade de imprensa e 

expressão;

• propor os novos paradigmas para o próximo século.

41 LAROUSSE CULTURAL. Grande enciclopédia. São Paulo. Nova Cultural, 1995, p.4244.
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2.2.2.2 Valorização das notícias, ou material informativo

A tarefa de determinar as noticias mais importantes é 

determinada pela equipe de imprensa. Após a escolha das 

noticias elas são colocadas no jornal por ordem de 

importância, chamando a atenção do leitor para as partes mais 

importantes, o que é feito de dois modos: pela localização no 

jornal, quando as noticias mais importantes ficam situadas na 

primeira, local que pode trazer também apenas manchetes 

(titulos em destaque) e o número da página, por meio dos 

titulos. Nas páginas de número impar, normalmente são 

colocados textos mais chamativos, nas quais, no Nicolau, além 

da capa, sobressaem os textos referentes aos escritores, à 

poesia, ao teatro e à música.

2.2.2.3 Títulos e arranjos gráficos

Como os outros jornais e tablóides, o Nicolau está 

repleto da linguagem imposta pela comunicação com uma rede 

encadeada de significados.

As noticias mais importantes são colocadas em titulos e 

letras destacadas, com letras maiores do que as utilizadas em 

noticias.



Une conteúdo e forma para, no final, tornar-se

instrumento que traduza a consciência do seu valor

informacional e estético.

É na diagramação que se concentra o segredo do discurso 

gráfico, em que a tipologia minima contida harmonicamente e 

padronizada, alia-se ao ritmo dado às mensagens, 

intercambiando o branco e o preto. 0 jornal é, antes de tudo, 

algo que se vê: do todo se vai para os grandes títulos e, em

seguida, se desce ao texto.

No Nicolau:

• as letras, agrupadas em palavras, frases ou periodos 

priorizam o poético e a reportagem;

• as imagens, sob forma de fotos ou ilustrações revelam

a realidade paranaense, desde a vida de pescador até 

a Província perdida;

• os brancos das páginas são utilizados para atrair a 

leitura da literatura;

• os fios topográficos e vinhetas42 dão o sentido da 

leveza que se mistura à estética da página 

diagramada.

44

42 Pequena estampa de um livro para ornato tipográfico.
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2.2.3 Editorial

Aparece o Editorial na segunda página do jornal Nícolau 

com o intuito de comentá-lo e apresentá-lo, além de analisar 

alguns fatos, opinar sobre eles e fazer sugestões ou 

recomendações, com a finalidade de despertar o leitor para as 

questões colocadas em seu interior.

2.2.4 Painel

Seção fixa, publicada até o número 11, ocupando a metade 

da página 2 e toda a página 3, o texto vinha acompanhado das 

fotos dos colaboradores, onde os autores expressavam seus 

enfoques em relação aos mais variados temas.

2.2.5 Mosaico

Iniciando no número 12, apresentando sinteses de textos 

compostos de fragmentos visivelmente distintos em relação a um 

tema único, sempre sugerido pelo diretor do jornal.
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2.2.6 Reportagem

Seção que teve como objetivo o levantamento e coleta de 

informações sobre os mais variados assuntos tais como: relato

de viagens, visita a lugares pitorescos, entre outros. Esta 

seção percorreu todo o exemplar do Nicolau.

2.2.7 Proposições para o próximo milênio

Proposições para o próximo milênio: Tendo como objetivo, 

colher sugestões, propostas para solucionar algumas questões 

rel-acionadas ao próximo século que se anuncia, esta seção teve 

inicio no exemplar de número 43 e se prolongou até o número 

55.

2.2.8 Depoimentos

Seção que abriu espaços para depoimentos da experiência 

paranaense, tendo como titulo Nós do Paraná, e quase sempre 

publicado na página 5 de cada exemplar.



47

2.2.9 Dossiê

Seção fixa, a partir do exemplar de número 42, 

constituindo-se como uma coleção de vários assuntos, reunindo 

pronunciamentos de poetas, escritores, psicanalistas, artistas 

plásticos, sobre temas previamente escolhidos.

2.2.10 Entrevista

Seção fixa desde o inicio até o número 55, tendo como 

objetivo manter conversação com pessoas para obter informações 

sobre seus atos, idéias, projetos, etc.

2.2.11 Mirante

Presente nos números de 12 a 55, sendo um lugar de onde 

se tem uma visão geral da sociedade, ao mesmo tempo que se 

pode observar o conjunto de fatos no dinamismo de sua 

evolução.



48

2.2.12 Resenha

Seção fixa, destinada a informar acerca dos conteúdos das 

obras não dispensando o julgamento crítico, às vezes implícito 

ou em plano secundário.

2.2.13 Necromancia

Seção não fixa, resumindo-se a apenas dez matérias, 

ocupando espaços eventuais nos exemplos de Nicolau, destinada 

a fazer elogios, dar notícias ou prestar homenagens aos 

intelectuais falecidos.

2.2.14 Circuito

Mostrando uma visão panorâmica de lugares, costumes, 

projetos de vida de vários países.

2.2.15 Critica literária

Seção contendo artigos referentes a estudos e apreciação 

aos textos literários, sem localização definida no jornal.



49

2.2.16 Poesia

Espaço destinado à produção poética não só paranaense, 

mas nacional e internacional.

2.2.17 Tradução

Espaço destinado à apresentação de traduções de poetas 

estrangeiros renomados, influindo desta maneira na formação do 

gosto literário moderno.

2.2.18 Ficção

Seção intensamente explorada pelo Nicolau, revelando 

contos inéditos, expondo grandes obras não só da literatura 

brasileira, como de outras.

2.2.19 Triz

Seção fixa, mas logo interrompida, tendo como objetivo 

expor poetas não só estreantes, como consagrados da literatura 

brasileira.
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2.2.20 Música

Seção pouco explorada no Nicolau, apresentando os

artistas preferidos do repertório paranaense e nacional.

2.2.21 Revelações

Seção contendo textos inéditos, unanimemente escolhidos 

para estrear a página dupla do Nicolau, resgatando o melhor da 

produção literária dos novissimos escritores paranaenses.

2.2.22 Fotografia

Seção fixa que ocupava sempre as páginas 14 e 15 do

Nicolau com o objetivo de apresentar o melhor desta produção 

artística.

2.2.23 Teatro

Seção pouco explorada pelo Nicolau, com artigos que 

revelaram o teatro paranaense desde a virada do século até a

década de 80 com o objetivo de rastrear o seu percurso.
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2.2.24 Cinema

Seção fixa, contendo textos em prosa de caráter 

artístico, científico, econômico e político, filosófico e 

psicanalítico nos quais os autores desenvolviam estudos, 

raciocínios, pontos-de-vista sobre os mais variados assuntos e 

temas.

2.2.25 Quadrinhos

Reunindo peças de ficção em que a narração se dá por 

seqüência de desenhos, contados em quadros vinhetas, 

acompanhados ou não de legendas.

2.2.26 Artes Gráficas

Reunindo desenhos, gravuras, enfim todo o processo

impresso.
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CAPA: INDICE ALFABÉTICO DE COLABORADORES

ALMEIDA, Sérgio Monteiro de. Montanha (Desenho). VII (n° 53)

maio, jun. 94.

ANDREATO, Elifas. (Desenho). I (n° 6): dez. 87.

AZEVEDO, Orlando. (Foto). III (n° 28): dez. 89.

BANDEIRA, Denise: (Linoleogravura). II (n° 17): nov. 88

BISCAIA, Angela Maria, (litogravura). I (n° 10): abr. 88.

BISCHOF, Richard. (Desenho). III (n° 24): jun. 89.

BORGES, Álvaro. (Desenho). II (n° 14): ago. 88.

BORGES, Lauro; TRIDENTE, Joba. {Peixes). VI (n° 51): nov. 

dez. 93.

BRANDT, Rita de Cássia. (Desenho). III (n° 19): jan. 89.

BUENO, Ivan. (Foto/montagem). IV (n° 30): fev. 90.



CASTRO, Fernanda de. (foto). IV (n° 36): dez. 90. jan. 91.

CHELLI, Maurilio. IV. (n° 33): maio, jun., jul. 90.

COVELLO, Júlio . (Foto). III (n° 27): set., out., nov. 89.

CRUZ, Luiz Alberto. (Desenho). III (n° 23): maio 89.

CRUZ, Raul: (Desenho). I (n° 7): jan. 88.

CUNNINGHAM, Sue. VII (n° 52): mar., abr. 94.

DAMO, Eivo Benito. (Xilogravura). II (n° 16): out. 88.

DIAS, Rogério. (Desenho). I (n° 1): jul. 87.

DÓRIA, Milton - (Pneus). VI (n° 43): maio, jun. 92.

EUGENE, Frank. (Adão e Evaf fotografia). VI (n° 46): nov.,

dez. 92.

FREITAS, Carlos. (Portão). VI (n° 42): mar., abr. 92.

55

BUENO, Iury. Bueiro. (Fotografia). VI (n° 49): jul., ago. 93.



GILLER, Everly. (Desenho). II (n° 18): dez. 88 

GONZÁLEZ, Ana. (Xilogravura). III (n° 25): jul. 89.

GRUDZIEN, Heliana. {Pássaros). VII (n° 55): set., out. 94. 

GUIMARÃES, Rossana: {Linoleogravura). II (n° 15): set. 88.

GUINSKI. (Desenho). I (n° 2): ago. 87.

KREMER, Dico. {Veneza). IV (n° 32): abr. 90.

LEÃO, Geraldo. (Desenho). I (n° 12): jun. 88 

MACACHEIRA (Foto). V (n° 38): abr., maio 91.

MASSUDA, Alberto. (Desenho). I (n° 11): maio 88.

MENDES, Jair. (Desenho). I (n° 4): out. 87.

MIRANDA, Laura, III (n° 21): mar. 80.

NASCIMENTO, Wilmar. (Xilogravura). III (n° 20): fev. 89.

OSINSKI, Dulce. (Desenho). III (n° 22): abr. 89.

56
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POTY. (Desenho). I (n° 5): nov. 87.

PROLIK, Eliane. (Desenho). II (n° 13): jul. 88.

PUGNALONI, Leila. (Desenho). I (n° 9): mar. 88.

RADAELLI, Gelson. (Mulher). VI (n° 47): mar., abr. 93. 

Técnica: acrilico sobre o papel.

RETTAMOZO, Luiz Carlos. Linóleo. III (n° 26): ago. 89.

ROMAN, Denize. (Desenho). I (n° 3) : set. 87.

SADE, Sérgio. IV (n° 34): ago., set. 90.

-, (foto). IV (n° 35): out., nov. 90.

SILVA, Orlando da. Sol. VI (n° 44): jul., ago. 92.

SLOMP, Wilma. Marrocos. VI (n° 45): set., out. 92.

-, (foto). IV (n° 29): jan. 90.

PETRELLI, Luciana. (Foto). V (n° 39): jun., jul. 91.
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THOMAZ, Didonet. Camarins do Grande Circo Místico. VII (n° 

54): jul., ago. 94.

TRIDENTE, Joba. Os arquivos da repressão. V (n° 40) : ago.,

set. 91.

URBAN, João. Bicicleta. V (n° 40): out., nov. 91.

-----, (Fotografia). VI (n° 50): set., out. 93.

VERMELHO, Américo. (Foto do edifício Biarritz, praia do 

Flamengo, Rio). IV (n° ° 31): mar. 90.

VERMELHO, Geraldo Magela. O Homem Nu (fotografia) . VI (n° 48): 

maio, jun. 93.

TANTO, Karla. V (n° 37): fev., mar. 91

ZETO, Cláudio. (Desenho). I (n° 8): fev. 88.
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CAPA: ÍNDICE DE COLABORADORES SEGUNDO A ORDEM DE PUBLICAÇÃO

NICOLAU I (n° 1): jul. 87.
Artista: Rogério Dias

Técnica: desenho43 - Tema: Fauna (Tucano)

NICOLAU I (n° 2): ago. 87.
Artista: Guinski

Técnica: desenho - Estilo: 0 homem (surrealismo)

NICOLAU I (n° 3): set. 87.
Artista: Denise Roman.

Técnica: desenho - Tema: Crianças soltando pipas.

43 Arte de representar sobre uma superfície, com lápis, caneta, pincel etc. a forma e, eventualmente, os valores 
de luz e sombra de um objeto ou figura.
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NICOLAU I (n° 4): out. 87.
Artista: Jair Mendes.

Técnica: desenho - Tema: Homem na cidade grande.

NICOLAU I (n° 5): nov. 87.
Artista: Poty.

Técnica: desenho - Estilo: Surrealismo.

NICOLAU I (n° 6): dez. 87
Artista: Elifas Andreato.

Técnica: desenho - Tema: Criança brincando

estilingue.

NICOLAU I (n° 7): jan. 88.
Artista: Raul Cruz.

Técnica: desenho - Estilo: Surrealismo.

NICOLAU I (n° 8): fev. 88.
Artista: Cláudio Seto.

Técnica: desenho - Estilo: Abstracionismo.

NICOLAU I (n° 9): mar. 88.
Artista Leila Pugnaloni.

Técnica: desenho - Tema: A mulher.

com
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Artista: Maria Angela Biscaia.

Técnica: litogravura - Tema: A mulher44.

NICOLAU I (n° 10): abr. 88.

NICOLAU I (n° 11): maio 88.
Artista: Alberto Massuda. 

Técnica: desenho - Tema: 0 amor.

NICOLAU I (n° 12): jul. 88.
Artista: Geraldo Leão

Técnica: desenho - Estilo: abstracionismo.

NICOLAU I (n° 13): jul. 88.
Artista: Eliane Prolik. 

Obj eto.

NICOLAU II (n° 14): ago. 88.
Artista: Álvaro Borges.

Técnica: desenho - Estilo abstracionismo.

NICOLAU II (n° 15): set. 88.
Artista: Rossana Guimarães.

Técnica: Linoleogravura45 - Estilo: surrealista.

44 Gravura obtida pelo processo da litografia, que consiste na arte de reproduzir por impressão desenhos feitos 
com tinta ou lápis gorduroso em pedra calcária.



62

Artista: Eivo Benito Damo.

Técnica: Xilogravura46 - Tema: 0 homem.

NICOLAU II (n° 16): out. 88.

NICOLAU II (n° 17): nov. 88.
Artista: Denise Bandeira.

Técnica: Linoleogravura - Estilo: abstracionismo.

NICOLAU II (n° 18): dez. 88.
Artista: Everly Giller.

Técnica: Desenho - Tema: da natureza, (pássaro).

NICOLAU III (n° 19): jan. 89.
Artista: Rita de Cássia Solieri Brandt 

Técnica: Desenho - Tema: da natureza (peixe)

NICOLAU III (n° 20): fev. 89.
Artista: Wilmar Nascimento.

Técnica: Xilogravura - Estilo: abstracionismo.

NICOLAU III (n° 21): mar. 89.
Artista: Laura Miranda.

Técnica: desenho - Estilo: Abstracionismo.

45 Linóleo - Tecido de juta impermeabilizado com óleo de linhaça e cortiça pulverizada.
46 Xilografia arte de gravar em madeira, técnica de impressão em que o desenho é entalhado com goiva, formão, 
faca ou buril em uma chapa de madeira.



Artista: Dulce Osinski.

Técnica: Desenho - Tema: A mulher.

NICOLAU III (n° 23): maio 89.
Artista: Luiz Alberto Cruz.

Técnica: Desenho - Tema: A violência.

NICOLAU III (n° 24): jun. 89.
Artista: Richard Bischof.

Técnica: Desenho - Estilo: Surrealista.

NICOLAU III (n° 25): jul. 89.
Artista: Ana González.

Técnica: Xilogravura - Tema: Rendilhado em andamento

pavana e luto.

NICOLAU III (n° 26): ago. 89.
Artista: Luiz Carlos Rettamozo 

Técnica: Linóleo - Tema: Criança

NICOLAU III (n° 27): set. out. 89.
Artista: Júlio Covello.

Técnica: Fotografia - Tema: Salto súbito do menino.

NICOLAU III (n° 22): abr. 89.
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Artista: Orlando Azevedo.

Técnica: Fotografia - Tema: Pombos no telhado.

NICOLAU IV (n° 29):. jan. 90.
Artista: Wilma Slomp, França 1984.

Técnica: Fotografia - Estilo: Originalíssima concepção

fotografia.

NICOLAU IV (n° 30): fev. 90.
Artista: Ivan Bueno.

Técnica: Foto/Montagem - Tema: A alma nas coisas.

NICOLAU IV (n° 31): mar. 90.
Artista: Américo Vermelho.

Técnica: Fotografia - Tema: Fachada do edifício Biarritz, 

praia do Flamengo, Rio.

NICOLAU IV (n° 32): abr. 90.
Artista: Dico Kremer - Veneza.

Técnica: Fotografia - Tema: Veneza.

NICOLAU III (n° 28): dez. 89.

NICOLAU IV (n° 33): maio, jun., jul. 90.
Artista: Maurílio Chelli.
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Técnica: Fotografia.

NICOLAU IV (n° 34): ago., set. 90.
Artista: Sérgio Sade

Técnica: Fotografia (Flash) - Tema: Terror do êxtase.

NICOLAU IV (n° 35): out. , nov. 90.
Artista: Sérgio Sade.

Técnica: Fotografia (Flash) - Tema: Mundo cotidiano

NICOLAU IV (n° 36): dez. 90/ jan. 91.
Artista: Fernanda de Castro.

Técnica: Foto/Montagem. - Tema: Tênis velho abandonado

NICOLAU V (n° 37): fev., mar. 91.
Artista: Karla Tanto.

Técnica: Fotografia - Tema: Manequins.

NICOLAU V (n° 38): abr., maio 91.
Artista: Macacheira.

Técnica: Fotografia - Tema: Manequins.

NICOLAU V (n° 39): jun., jul. 91.
Artista: Luciana Petrelli.



Técnica: Fotografia - Tema: Flagra o que na vida é a

/brusquidão do súbito e sua agrura.
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NICOLAU V (n° 40): ago., set. 91.
Artista: Joba Tridente.

Técnica: Foto composição - Tema: Os Arquivos da

Repressão.

NICOLAU V (n° 41): out., nov. 91
Artista: João Urban.

Técnica: Foto composição - Tema: Bicicleta,

NICOLAU VI (n° 42) mar., abr. 92.
Artista: Carlos Freitas.

Técnica: Fotografia - Tema: Portão.

NICOLAU VI (n° 43) maio, jun. 92.
Artista: Milton Dória.

Técnica: Foto composição - Tema: Pneus,

NICOLAU VI (n° 44): jul., ago. 92.
Artista: Orlando da Silva.

Técnica: Desenho - Tema: sol - sugerindo a epifania das

elaborações do espirito mostradas em Nicolau que com a 

presente edição atinge a marca avançada de 5 anos.



67

Artista: Vilma Slomp.

Técnica: Fotografia - Tema: Marrocos. Cactos/Espinhos

remetendo ao próprio Nicolau que "persiste, vê de frente, 

golpeia o impio, faz nascer do áspero chão a bruta flor 

da delicadeza".

NICOLAU VI (n° 46): nov., dez. 92.
Artista: Frank Eugene.

Técnica: Pintura - Tema: Adão e Eva.

NICOLAU VI (n° 47): mar., abr. 93.
Artista: Gelson Radaelli.

Técnica: Desenho - Tema: Mulher.

NICOLAU VI (n° 48): maio, jun. 93.
Artista: Geraldo Magella Vermelho.

Técnica: Fotografia - Tema: 0 Homem Nu.

NICOLAU VII (n° 49): jul., ago. 93.
Artista: Iury Bueno.

Técnica: Fotografia - Tema: Bueiro.

NICOLAU VI (n° 45): set., out. 92.



Artista: João Urban.

Técnica: Fotografia - Tema: Janela no Abranches.

NICOLAU VII (n° 50): set., out. 93.

NICOLAU VII (n° 51): nov., dez. 93.
Artistas: Lauro Borges / Joba Tridente. 

Técnica: Desenho - Tema: Peixes.

NICOLAU VII (n° 52): abr., maio 94.
Artista: Sue Cunninghan.

Técnica: Fotografia - Tema: Menino Caiapó.

NICOLAU VI (n° 53): maio, jun. 94.
Artista: Sérgio Monteiro de Almeida.

Técnica: Desenho - Tema: Montanha.

NICOLAU VIII (n° 54): ago. 94.
Artista: Didonet Thomaz.

Técnica: Desenho capa e contra-capa. - Tema:

Grande Circo Mistico.

camarim
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NICOIAU VIII (n° 55): set., out. 94.
Artista: Heliana Grudzien.

Técnica: desenho - Tema: pássaros.
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A CAPA: Quadro geral da seção

Sempre do mesmo tamanho e cor (Preto & Branco), mostra o 

título do periódico sempre em destaque. As letras poderão ser 

pretas sobre branco ou brancas sobre preto, maiores ou 

menores, iguais ou desiguais. A distribuição de letras e 

imagens na página varia a cada exemplar.

A ilustração é feita quase sempre com fotomontagens 

diferentes. Em alguns números, é feita com desenhos. Em um 

caso47, aparece, por exemplo, só o nome Nícolau, em letras 

enormes dramaticamente cortadas em duas partes pela 

horizontal, numa capa sem foto nem desenho; a letra no lugar 

da imagem. Em outro caso48, na capa, aparece um "n" enorme à 

direita, com duas longas pernas, sombras projetadas para cima 

sobre o resto do nome, pequeno no ângulo inferior direito; à 

esquerda, a imagem inversa na fotografia de uma bicicleta que 

projeta a sombra enorme de suas rodas para baixo. A capa não 

se repete, nem sequer as letras do nome; surpreende o leitor a 

cada exemplar.

A relação dos autores aparece na capa, em lugares 

diferentes, distribuídos na página de uma forma bem criativa, 

em letras minúsculas, sem pontuação, como se fosse um bloco 

maciço, com exceção dos números 25, 50, 51, 53, 54, 55, os 

quais não mencionam os nomes dos colaboradores.

47 Nicolau, n° 40
48 Nicolau, n° 41



Ainda na parte inferior da capa, consta a indicação do 

órgão responsável pela sua publicação, ou seja, "Secretaria de 

Estado da Cultura", Imprensa Oficial do Estado do Paraná; em 

seguida, ano e n° de exemplar (Ex.: Ano I - n° 24).

Em alguns exemplares as capas têm relação direta com os 

textos do jornal, embora, de um modo geral, isto não ocorra, 

como acontece com jornais e revistas tradicionais. É o que se 

pode observar, por exemplo, na capa, intitulada Sol,49 de 

Orlando Silva, sugerindo a epifania das elaborações do 

espirito, mostrada no Nicolau que, com a presente edição, 

atinge a marca avançada de 5 anos. Como afirma o diretor, em 

seu editorial, "é desse chão o milagre suntuoso do carvão que 

acorda ouro. São destes terrenos minados, o alto vôo e o alto 

céu". Outro exemplo é a capa Cactos/Espinhos,50 de Wilma Slomp, 

relacionada ao próprio Nicolau, "que persiste ver de frente, 

golpeia o impio, faz nascer do áspero chão a bruta flor da 

delicadeza".

Basicamente, as capas do jornal em questão apresentam a 

seguinte estrutura, a qual é preenchida com o nome do jornal, 

o órgão responsável pela sua publicação, o ano e o número:
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49 Nicolau, n° 44.
50 Nicolau, n° 45.
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I Uma possivel leitura da capa do exemplar n° 36, ano IV.

Crédito fotográfico de Fernanda de Castro.

I - Nome do jornal:

0 logotipo do jornal, já tão característico, aparece na 

parte superior da capa, entretanto, sobre a marca tradicional, 

surge novamente a palavra Nicolau, só que agora as letras 

estão preenchidas com a cor preta e dispostas de uma forma 

nada convencional, conotando uma certa rebeldia, liberdade, um 

descomprometimento total com o preestabelecido. Apesar das 

letras serem menores que as da marca tradicional, são bem mais 

visiveis e importantes e são sublinhadas por um traço forte 

que atravessa o traço tradicional.
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II - A ilustração:

No primeiro plano encontra-se um tênis velho, estragado, 

e sobre ele uma planta jovem que começa a surgir. Em segundo 

plano, um fundo desfocado, sugerindo o infinito, que 

absolutamente não interessa para a fotografia em questão, ele 

atua no trabalho como uma tela em branco na qual será

projetada a interpretação individual de cada leitor do jornal.

É o espaço de intervenção do espectador.

A oposição entre o fim, sugerido pelo tênis (calçado 

geralmente utilizado por jovens, pessoas despojadas) velho, se 

"decompondo" e a possibilidade representada pela planta jovem 

que nasce justamente sobre este universo de abandono, remete a 

uma leitura de resistência, esperança e fé.

Segundo Jean Chevalier51, "andar de sapatos é tomar posse 

da terra", ou seja, o calçado é o simbolo do direito de

propriedade.

Fica claro, a partir deste entendimento, o trágico

ecológico que se vive nas últimas décadas: Em todos os lugares

onde o homem teve acesso, a natureza correu risco de ser 

destruída, ou foi, de fato, dizimada. Seja através do

desmatamento direto, do mau uso do solo, da poluição da água,

51 LAFFONT, Robert. Les Portes de L’Annèe, Paris, 1962, p. 123



do ar, enfim, um desrespeito total com o meio ambiente, 

geralmente em troca de lucro fácil, na busca da riqueza 

material, o homem decretou sua falência moral, a 

miserabilidade, a impossibilidade da sua vida, já que faz 

parte desta natureza que destruiu. 0 tênis, neste trabalho, 

pode ser um simbolo do ser humano.

A planta simboliza a energia solar condensada e

manifesta, atua como agente purificador, traz a semente, e por

isso representa a vida. No trabalho em questão aparece frágil, 

no inicio da sua existência, mas, mesmo nestas condições, é

mais forte que o homem, resiste à miséria humana e a

transcende, fazendo crer que a vida é sempre possivel. Na 

tradição védica, as plantas são dádivas do céu e as raizes da 

vida e são invocadas como divindades:

Na origem estavam as águas 
e as Plantas do Céu:
... as Plantas
que pertencem a todos os Deuses, 
as formidáveis,
aquelas que dão vida aos homens...
Possam as plantas de mil folhagens, me livrar da morte, da 
angústia ! 52

Após o estudo destes dois elementos, pode-se projetar no 

fundo indefinido da fotografia o que se espera e o que se pode 

fazer pela vida.
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52 CHEVALÍER, Jean e Alan Gheerbrant, Dicionários de símbolos, p. 723



A natureza escreveu a mensagem, e a fotógrafa num momento 

de sorte ou merecimento por ser uma artista sensivel e atenta, 

a registrou.
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II Uma possivel leitura da capa do exemplar n° 40, ano V
Em cada jornal observado, pode-se constatar um

experimentalismo ao escrever o nome do jornal. 0 Nicolau é 

sempre o Nicolau, mas nunca será igual, está sempre se 

renovando. Na capa deste exemplar, encontramos uma superação

da estrutura tradicional, o próprio texto torna-se ilustração. 

Assim como o seu significado (ou mais!), ou como na música de 

alguns grandes autores, nas quais alguns instantes de silêncio 

eram mais sugestivos que os grandes acordes, o jornal aparece 

com seu nome rompido ao meio, em letras fortes, grandes, mas 

com um grande espaço ao meio, completado pelos nomes das 

pessoas que o fazem ser um jornal: os escritores. Por que esta 

dupla ruptura? (das letras e com a estrutura?) Será apenas 

dupla? Pretende romper com mais alguém ou com alguma coisa?

Segundo os egipcios da Antigüidade, o nome é bem mais que 

um signo de identificação. É uma dimensão do individuo, é a

coisa viva. O nome é carregado de significação, escrevendo ou

pronunciando o nome de alguém, ou de algo, faz-se com que ele

viva, ou sobreviva.

Mais modernamente, na criação de produtos, embalagens ou 

até para uma publicidade eficiente, faz-se necessário associar 

o nome do objeto à sua função, seu aspecto ou comportamento.

Portanto, mais do que uma tentativa experimental, encontra-se

uma relação entre a ideologia do jornal e o seu nome, ou a



forma como ele foi escrito. Torna-se "coisa viva" porque está 

em sintonia com o seu tempo, com sua proposta de um jornal que 

trata de arte.

Em relação aos procedimentos ou técnicas pode-se 

observar:

• Desenho: a arte de representar sobre uma superfície com 

lápis, caneta, pincel, etc., a forma e, eventualmente, 

os valores de luz e sombra de um objeto ou figura, 

aparecem nos exemplares números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 44, 47, 51,

53, 54 e 55.

• Litogravura: a gravura obtida pelo processo da 

litografia, que consiste na arte de reproduzir por 

impressão desenhos feitos com tinta ou lápis gorduroso 

em pedra calcária aparece no exemplar número 10.

• Linoleogravura: técnica feita em linóleo, ou seja, 

tecido de juta impermeabilizado com óleo de linhaça e 

cortiça pulverizada, usada nos exemplares números 15, 

17 e 26.

• Xilogravura: a arte de gravar em madeira, técnica de

impressão em que o desenho é entalhado com goiva, 

formão, faca ou buril em uma chapa de madeira, foi 

usada nos exemplares de números 16, 20 e 25.
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• Fotogravura: o conjunto de processos fotográficos ou de 

análise eletrônica utilizado para a reprodução impressa 

de ilustrações foi usado nos exemplares números 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 45, 48, 49, 50 e 52.

• Pintura: a obra de representação ou de invenção

(quadro, afresco, etc.) feita de cores aplicadas sobre 

uma superficie preparada para esse fim foi usada no 

exemplar número 46.
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CAPÍTULO II 
PAINEL

O acesso à cultura é um dos 
direitos fundamentais do homem 
nos regimes políticos
inspirados pelos princípios de 
liberdade e participação.

(Álvaro Dias - Painel - Nicolau 
n° 1, ano I)
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UM COLÍRIO p a r a  o s  o l h o s

Nicolãu é um projeto cultural que 
deu certo. Para nós da imprensa Ófi- 
cial. Nicolãu é um colírio para os olhos. 
Correndo com orçamentos o dia intei
ro. diários oficiais e que tais. nos faltava 
esta ãnima de um compromisso mensn! 
com a cultura. E prazeroso, agradavei. 
estimulante co-participar de um proie- 
to paranista. Nicolãu representa a ori
gem do Paraná, no nome, c tem raizes 
paranistas, no conteúdo. Merecemos 
ter nossos nomes em sua divulgação: 
os poetas, os pesquisadores, os cronis
tas. seus desbravadores. Alem de abrir 
espaços por este Brasil aíora. É para 
todos aqueles que mexem com a emo
ção c com a alma. Afinal, nem so de 
pão vive o homem.

O prazer c grande, principalmen
te pelo resultado concreto. Sua aragem 
de 162.500 exemplares pode scr consi
derada. em termos de jornal, assom
brosa. E traz boas recordações da im
prensa nanica dos anos 70. Nicolãu c 
estimulante!

João Luiz Goebei — 
diretor adjunto da imprensa Oficial

LÍNGUA B CULTURA

Propiciar ao jovem uma 'inicia
ção' em lírtgua estrangeira já no 1? grau 
c importante? Sim. pois esta é. para 
a maioria das crianças, a única oportu
nidade de S3bcr que existem outras itn- 
guas c outras culturas, como compro
vam as estatísticas sobre a evasao esco
lar. Lonce vai o tempo em que o ensino 
de línguas era confundido com trans
missão de ideologia: língua c cultura 
— língua c meio de comunicação.

Mesmo que as condições de vtdá 
adversas não permitam ao jovem de
senvolver logo os conhecimentos ini

ciais que a escola lhe proporcionou, o 
tato de saber auc existem as línguas 
estrangeiras como instrumentos de co
municação poderá, mais tarde. moti- 
vá-lo a se dedicar ao seu estudo. Um 
bom exemplo c a língua inglesa, que 
funciona atualmente como língua inter
nacional ou ‘língua tranca , abrindo no
vas perspectivas de trabalho, estudo c 
pesquisas mais avançadas aqueles que 
sabem utilizá-la.

Zióte Zanotto Malhadas —
professora

REGIÃO DA UBA

Chico Folião é homem simples, 
caboclo pescador, um caiçara, sim se
nhor! Um entre muitos os que habitam 
a região da ubá

Dc manhãzinha, quando o sol es
tá começando a despertar lá vai ele. 
pegar bom peixe na curva do rio. ou 
loco mais adiante na desembocadura 
com o mar. no fundo do pesqueiro, on
de "a tira- com a maestria que só a ex
periência ensina, a tarrafaque para um 
observador mais atento checa a lem
brar um vcu de noiva. E assim, como 
os seus antepassados, o "veio Chico” 
mantem a aliança com o mar. E lá vem 
um robalo' Um calafate? Talvez um gu
ri! Mas o oue da mesmo ê o bagrinho. 
Bagnnho defumado e uma gostosura 
com banana-da-terra assada cm fogão 
a lenha, c da também um caldo bom 
pro pirão de peixe rei to com farinha 
dc mandioca. O roçado támbcm c culti
vado pelos caiçaras. E era nesses roça
dos. muitas vezes um pixrráo (o mesmo 
que muttráo) que acontecia õ fandan
go. O dono do sítio, para agradecer 
os seus parceiros e camaradas pela aju
da no roçado, presenteava-os Com os 
comes c bebes c naturalmente, o fan
dango. E os íolgadciros e íolgadciras 
(em C3naneia folgazão c folgazãj caíam 
noite adentro no rulado do aduíe (espé
cie dc pandeiro) pisando nas cordas dà 
viola acompanhada de peno pela rabe
ca que é irmã gêmea da viola pra fun
ção. E os violeiros logo faziam a “cha- 
marriia-dc-louvaçáo” agradecendo o 
dono da casa pela lesta. Em seguida 
vinha: "a n u ” , ‘'m arinheiro” , "cana- 
verde” . “ recortado” , "querum ana". 
“ s in sará” . ” v ilão-dc-lcnço", "dan- 
dáo” . Eram tantas marcas dc fandango 
que o Chico, feliz, tamanqueava o chão 
ate o sol ratar. Pois na região da ubá 
um bom fandango tem que scr taman- 
aueado. E pra quem se aventurou pelo 
canal do Varadouro que liga Canancia 
com Guaraqucçaba. desembocando na 
baia de Paranagua. sabe que o íandan- 
co c melhor ainda quando acompanha
do da boa pihgá e o saboroso barreado.

Alecir de Antonina — compositor
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PAINEL: ÍNDICE ALFABÉTICO DE COLABORADORES

ALENCAR, Chico de. Reflexões etílicas... I (n° 10): 3, abr. 88.

"Nenhuma chance teremos - raça - ante a geração futura e 

fria da proveta, senão a glória e sintese da nossa maior 

beleza - o amor."

ALEXANDRE, Fernando. Um release, de fato. I (n° 3) : 2, set.

87.

"São Paulo é o fato. Curitiba o release. O release ao 

contrário?"

ALMEIDA, Idalto José de. Diga não ao dia 13. I (n° 11) : 2,

maio 88.

Manifestação da grande marcha pelo Dia Nacional contra a 

Discriminação Racial. Os movimentos negros em Londrina 

realizaram protestos dizendo não ao dia 13 de maio e às 

visões distorcidas da real história e situação do negro 

na sociedade brasileira.

ANTONINA, Alecir de. Região da Ubá. I (n° 7): 2, jan. 88.

Chico Folião, homem simples, caboclo pescador, um 

caiçara, um entre muitos os que habitam a região de Ubá.



Os negros, frutos da famosa "abolição", caçados como cães 

nos ideais, na igualdade de direitos, nem têm o direito 

de ser elas mesmas: mulheres negras.

ARAGÃO, Henrigue de. Ibíporã: Terra bonita. I (n° 7): 3, jan.

8 8 .

Com vocação para a beleza e a paz, Ibiporã tem gente 

pacata que produz tijolo e vaso de barro bom.

AROEIRA, Crispim da. No Curriculum de Kissinger. I (n° 2) : 2,

ago. 87.

Regime Chileno; 0 que podemos fazer pelo povo Chileno? 

Mandar sinais de vida, sinais de apoio moral.

 , E o doido era crioulo... I (n° 7) : 3, jan. 88.

Critica contra a familia Imperial. (D. Pedro II).

-----, 0 lugar da razão. I (n° 8): 3, fev. 88.

A presença do Estado no trânsito urbano e interurbano não 

pode mais se resumir aos contatos e empreitada, ao bloco 

de multas etc.
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APARECIDA, Dalzira Maria. Só palavras. I (n° 11): 3, maio 88.

ATEM, Reinoldo. Espaço aberto. I (n° 3): 2, set. 87.



Feira do Poeta, um organismo da Fundação Cultural de 

Curitiba, que se propõe a divulgar a poesia realizada na 

cidade.

BACHA FILHO, Teófilo. Uma política mais erótica. I (n° 10): 3,

abr. 88.

"A classe operária é a primeira vítima das técnicas 

capitalistas de cacetada no desejo." (F. Guattari).

BANDEIRA, Denise. Opostos polares. I (n° 9): 2, mar. 88.

Texto sobre a Física Relativista: "O próprio presente não 

é absoluto, comporta passado e futuro simultaneamente".

BASSETTI, Alzeli. Mulher e profissão. I (n° 9): 2, mar. 88.

É preciso buscar qualificação no trabalho produtivo para 

que possa assumir com plenitude e competência seu papel 

na história.

BAÚ, Antônio Luiz. A questão do negro. I (n° 10): 2, abr. 88.

O fim da discriminação racial no país pressupõe a 

conquista, por parte do negro, de empregos mais dignos, e 

pleno acesso à educação em todos os níveis.

BONA TURRA, Luiz Henrique. Uma Secretária para o Mar. I (n° 

5): 3, nov. 87.
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Proposta de criação da secretária do mar, subscrita com o 

jornalista Jaques Brand. Argumentos em favor de uma 

presença atlântica do Paraná, tanto no campo das 

pesquisas oceanográficas quanto no âmbito da indústria 

pesqueira.

BRAND NETO, Ernesto. Albergues da juventude. I (n° 9): 2, mar. 

8 8.

Informações sobre a Associação Paranaense de Albergues da 

Juventude, em Curitiba, na rua Padre Agostinho, 645.

BRAND, Jaques M. Paraná, Capital: Manoel. I (n° 3) : 3, set.

87.

A Capital do Paraná poderia ser Manoel Ribas - Cândido de 

Abreu; última fronteira a ser civilizada sem a pressa e 

sem as graves perdas e danos e imperfeições de outros 

processos de ocupação.

-----, As lições do professor ficarão. I (n° 6): 2, dez. 87.

Em memória do professor José Lamartine Corrêa de 

Oliveira, morto em decorrência de complicações surgidas 

no curso de uma cirurgia do coração, um grande mestre de 

Direito.
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de ago. 87.

Preocupação do Governo Álvaro Dias: criação da

Universidade Popular do Trabalho, a Ia no Brasil e a 3a 

em todo mundo.

CAMARGO NETO, Arnaldo Alves de. As Duas faces do direito. I 

(n° 4): 2, out. 87.

Direito é apenas uma "ciência do dever ser"...

CAPUCHO, Nelson. Londrix. I (n° 7): 3, jan. 88.

Londrina, uma cidade que mistura zen com pizza.

CARDOSO, Alberto. Fandango. I, (n° 2): 3, ago. 87.

Com resultado histórico, o fandango traduz-se como a mais 

forte manifestação folclórica do nosso Estado.

CRAVO, Ricardo. Comunicação social, marketing e outras bossas. 

I. (n° 3): 3, set. 87.

0 governador Álvaro Dias, através do secretário Fábio 

Luiz Campana, da Comunicação Social, incentiva e 

determina providências visando dotar sua estrutura de 

comunicação social dos ferramentais de Marketing.
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BUENO, Rubens. Universidade Popular do Trabalho. I (n° 2): 2,



CRUZ, Maury Rodrigues da. Política pedagógica da cultura. I 

(n° 5): 3, nov. 87.

Integração entre cultura e educação, criando uma unidade 

de produção nacional onde escola não é prédio, mas 

mentalidade.

DAMO, Eivo Benito. Encontro nacional de escultores. I (n° 10): 

2, abr. 88.

Possibilidade de um Encontro Nacional de Escultores aqui 

em Curitiba (ENE). transformando a cidade em uma enorme 

exposição de esculturas públicas.

DESTEFANI, Andréa Dêren. Cooperativa de artistas paranaenses. 

I (n° 10) : 3, abr. 88.

A criação da Cooperativa englobando todas as áreas 

artistico-literárias, artes plásticas, música, teatro, 

video, com apoio da Lei Sarney.

DIAS, Álvaro. Liberdade e esperança. I (n° 1): 2, jul. 87.

Tema: Acesso à cultura.

DIAS, Débora. Em ritmos de mudanças. I (n° 7): 3, jan. 88.

Transformação do medo de ser e de pensar sobre o que é 

assistência social.
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A discriminação contra a mulher é o mais odioso, o mais 

insidioso e o mais persistente dos preconceitos humanos.

DÔLIVEIRA, Sérgio. Estética e cultura. I (n° 6): 3, dez. 87.

0 núcleo de Estética da SEEC pensa a cultura segundo a 

ótica da sensibilidade.

DOTTI, René Ariel. Vida e transfiguração da paisagem. I (n° 

1) : 2, jul. 87.

Tombamento da Serra do Mar.

FERREIRA, Walkiria. Do clã: É triste e é belo. I (n° 3) : 3,

set. 87.

Homenagem ao K. L. H. M. R. (K= Kiria, L= Lui, A= Alice, 

M= Martim, R= Regis.

FLORIANI, Dimas. Ensaios de contra-poder. I (n° 4): 2, 3, out.

87.

Nicolau e outras iniciativas de resistência e ensaios de 

contra-poder; propriedades dos meios de informação em 

mãos de poucos que definem o seu conteúdo e o seu 

direcionamento e uma massa anônima que não tem o direito 

de escolher aquilo que é de seu interesse.
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----- , 0 dia da mulher. I (n° 9): 2, mar. 88.



Museu não é sarcófago, é a guarda viva do patrimônio 

cultural de um povo.

FORTES JÚNIOR, Adherbal. Perguntem a eles. I (n° 6): 2, dez.

87

Mostra uma pesquisa realizada nos EUA onde o público 

interessado em teatro, música clássica e balé não excede 

2% da população da maioria das cidades.

FRIEDRICH, Nelton. Tribunal Constitucional. I (n° 8) : 2, fev.

88 .

Mecanismos como o Tribunal Constitucional garantem a 

aplicação, eficácia e respeito aos dispositivos da melhor 

constituição.

FURIATTI, Paulo. O PMDB Volta às origens. I (n° 6): 2, 3, dez.

87 .

Resgate das propostas do partido político PMDB - através 

das Eleições Diretas em 1988, a única saída capaz de 

preservar a democracia nascente.
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FONTOURA, Ivens. Museu não é sarcófago. I (n° 4): 3, out. 87.

GALLERA, Marinho. Na pauta do Nicolau. I (n° 6): 3, dez. 87.



"Talvez estejamos em compasso de espera, armando na 

cabeça e no coração aqueles acordes maiores, cheios de

alterações que irão soar bem, com certeza."

GEBRAM, Cristina. Semeadoras. I (n° 1): 2, jul. 87.

Tema: Semeadoras das palavras; o mundo agradeceu sua

poesia.

GEENEN, Suman Gaertner. A Classe dos jornalistas vai ao 

paraíso... I (n° 10) : 2, abr. 88.

O sindicato dos jornalistas do Paraná fará nova eleição 

com esperança de renovação num mercado saturado de 

ranços, de acomodação.

GÕEBEL, João Luiz. Um colírio para os olhos. I (n° 7): 2, jan.

8 8.
Nicolau é um projeto cultural que deu certo. 162.500 

exemplares é uma tiragem assombrosa.

GOMES, Roberto. O livro. I, (n° 1): 2, jul. 87.

Tema: Causas da pobreza e instabilidade do setor do

livro.

IMAGUIRE JÚNIOR, Key. HQ: Momento de decisão. I (n° 5) : 3,
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0 quadrinho brasileiro vive momentos decisivos; o público 

tem que largar mão de se deixar empulhar pelos enlatados 

e passar a ler mais as coisas produzidas em função de sua 

realidade.

IVAN, Milton. Estamos aqui. I (n° 1): 3, jul. 87.

0 ■ Nicolau será leitura obrigatória de todos os 

intelectuais do Paraná, a começar pelos jornalistas

JACON, Nitis. Santos e milagres. I, (n° 2): 3, ago. 87. 

Bem-vindo, Nicolau.

JUGEND, Marcelo. Os Limites da Transição. I (n° 5) : 3, nov.

87.

0 texto propõe: Elevação de todo o contexto sócio-

politico-cultural a um novo patamar, mais elevado.

LEITE, Marli Teixeira. 0 Centenário da mentira. I (n° 11) : 2,

maio 88.

Os negros tentam se livrar da chamada ideologia do 

embranquiçamento; tema discutido pelo grupo curitibano de 

união e consciência negra.

LIMA, Ademir Benedito Alves de. Abolição? Algumas observações. 

I (n° 11): 2, 3, maio 88.
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Teoria da superioridade da "raça" branca, colocando os 

loiros do norte europeu como ideal máximo.

LINCK, Rodolpho. Resistência democrática. I (n° 2): 3, ago.

87.

"0 golpe de 64 possibilitou o controle do Estado pelo 

poder militar e a marginalização da classe política, 

incluindo elementos de esquerda, nacionalistas, liberais, 

conservadores e até golpistas notórios como Carlos 

Lacerda."

LOCH, Celso. Pirata. Sonoplastia. I, (n° 1): 2, jul. 87.

Mesclar a sonoridade dos sintetizadores com a 

criatividade humana.

LOPES, Adélia. A opção Nicolau. I, (n° 1) 3, jul. 87.

Nicolau, nome familiar aos poloneses, italianos, árabes e 

alemães, homenageava esta contribuição cultural.

LOPES, Raul. Uma constituição não se improvisa. I (n° 4): 3,

out. 87.

Constitucional para o dia-a-dia dos brasileiros? 0 que 

deverá conter a Lei maior para assegurar os direitos 

humanos básicos?
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8 8 .

Propiciar ao jovem uma iniciação em lingua estrangeira já 

no Io grau, é importante!

MARTINS, Roberto. HAIIAC em Maringá. I (n° 6): 3, dez. 87.

Texto sobre o Haicai em Maringá com uma variante para 

haio cai; depois da tempestade, Flávia, Nailor Jr, Marcos 

A-C registram em pequenos flashes o claro-escuro da 

cidade.

MASSIGNAN, Nereu. 64/68: Do trote ao diploma. I, (n° 2): 2, 3,

ago. 87.

Em mar. de 64 foi a vez do golpe, em dezembro a do AI - 

5. Valeu a pena resistir aos desmandos do passado?

MAZZA, Luiz Geraldo. Evasão de cérebros. I (n° 1): 3, jul. 87.

MENDES, Berenice. A Marca comum da dúvida. I (n° 9) : 3, mar.

8 8 .

Na modernidade, o sentir feminino, seu olhar, perceber, 

agir e interferir traz a marca da dúvida.

94

MALHADAS, Zióle Zanotto. Língua e cultura. II (n° 7): 2, jan.

MENDEZ, Mazé. O retrato. I, (n° 1): 3, jul. 87.



Retrato dos operários da arte. Situação do artista 

plástico paranaense.

MORAES, Luiz Augusto. Já que pode! Fala do negro aí... I (n° 4) : 

3, out. 87.

Questões do negro. Relato de um fato interessante, 

ocorrido no Museu Paranaense, no dia em que Octávio Ianni 

esteve em Curitiba, falando sobre "0 Negro na sociedade 

brasileira."

-----, No arquivo morto. I (n° 11) : 3, maio 88.

Multinacionais na instalação de supermercados, 

estabeleceu o critério de usar uma letra "P" (preto) no 

cabeçalho da ficha de inscrição dos candidatos ao 

emprego.

MONTECELLI, Teresa Cristina. Imagem X prazer. I (n° 9) : 3,

mar. 88.

0 programador visual tem que se deixar levar pelo prazer 

da imagem como um todo, sentir emoções que nunca seriam 

possíveis sem um apelo visual.

MURÁ, Aroldo. Memória a recolher. I (n° 5): 2, nov. 87.

Texto em memória de Dom Jerônimo Mazzarotto, bispo da 

Igreja, pioneiro do Batel, formador de gerações no antigo
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Liceu Paranaense, onde fez escola como latinista e mestre 

dos mestres.

NASCIMENTO, Eduardo. Profissão: Artista plástico. I, (n° 3):

3, set. 87.

Perfil do Artista Plástico.

NASSAR, Sandra. Rock Amor Show I (n° 8): 2, 3, fev. 88.

Será que Curitiba não tem estrutura para receber grandes 

bandas? Precisa entrar no circuito da música nacional e 

internacional, pois foi excluída da turnê do Sting, pelo 

Brasil. Trocaram Curitiba, a capital da Cultura por

Brasília, aquela ilha da fantasia que se perde no cerrado

e na incompetência do Planalto.

NETTO, Francisco Bettega. Aniversário de P.M. Bardi. I (n° 8): 

2, fev. 88.

Longa vida ao diretor do MIS-PR, magister P.M. Bardi.

NICOLAU FILHO, Abrão. É isso aí, Nicolau. I (n° 6): 3, dez.

87.

Nicolau surgiu para apenas dar espaço a todos aqueles que 

acreditam na arte, na literatura, no cinema, na música, 

na poesia, na cultura de nosso povo "um povo vitorioso".
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Em Curitiba, a miséria está presente. A única tábua de

salvação é não perder a perspectiva.

PINHEIRO, Dinah Ribas. Teatro: o que se vê? I (5o): 3, nov.

87.

Curitiba está vivendo uma época de plena efervescência 

cultural. Os critérios: Io, se for global; 2o, espetáculo 

internacional. 3o, o espetáculo mais caro é o preferido.

PIRES, Benedito. Democracia é isso aí. I (n° 2): 3, ago. 87.

"Diabos! Se democratas, assumamos completamente a tarefa 

que este regime (ou qualquer outro, de classe) nos

reserva".

POLI, Gilda. Cultura: Plasma do ser. I (n° 1): 2, jul. 87.

Tema: Avança Paraná: Slogan da campanha que impulsiona a

ação ao Governo Álvaro Dias.

PROCHMAMM, Valéria. Bola de gude. I, (n° 2): 3, ago. 87. 

Condição Feminina.

PUGLIESI, Irondi. Política mulher. I, (n° 3): 2, set. 87.

0 texto fala da luta da mulher para vencer as barreiras 

sociais e alcançar sua independência.
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OLIVEIRA, Elza. O Lobo do homem. I (n° 7): 3, jan. 88.
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Matéria contida no livro Rethinking Military Politics - 

Brazil and the Southen Cone - autor do livro lançado em 

New York; é o brazilianista Alfred Stepan, que lamenta a 

existência de um Ministério de Defesa.

QUINTANA, Caito. Paraná canta suas origens. I (n° 6): 3, dez.

87 .

René Dotti incentiva a cultura para a divulgação de 

nossas raizes: festivais nativistas, reunindo os melhores 

compositores e intérpretes de nosso Estado.

RAVÁZIO, Cleonice. Escola X Progresso. I (n° 8): 3, fev. 88.

Importância do ensino e do professor como responsáveis 

pelo avanço social da comunidade.

REQUIÃO, Roberto. Inteligência & arte. I (n° 4): 2, out. 87. 

Sucesso editorial de "Nicolau".

ROCHA, Célia Regina. Os vitrais, não! I (n° 4): 3, out. 87.

Má conservação e destruição dos Vitrais, como por 

exemplo, os da Universidade Federal do Paraná, e os do 

Teatro Municipal, assinado por Eliseu Visconti, datado do

PUGLIESI, Waldir. Restam os sonhos. I (n° 10): 3, abr. 88.



começo do século e apedrejado durante a manifestação 

contra o presidente Sarney, no começo de julho.

RODRIGUES, Marlene. A meta (in)comum. I (n° 8): 3, fev. 88.

Lutas que haverão de mudar por força, lágrima, vontade, 

sonho, esperança e compromisso de cada um, a dificil 

patética história do Brasil.

RODRIGUES, Odelair. Além da cor. I (n° 11): 3, maio 88.

0 negro pode se libertar da discriminação e ser amparado 

em leis mais honestas, mais legitimas e mais firmes, além 

de sua própria cor.

ROTHENBURG, Walter Claudius. Nó na garganta. I (n° 8) : 2, fev. 

8 8.
0 estudo da linguagem como ciência evoca também o aspecto 

social: os intelectuais criam sua própria maneira de se

comunicar, de medo que ninguém além dos iniciados, possa 

participar daqueles conhecimentos.

SAMWAYS NETO, Joel. As profanas escrituras. I (n° 5): 2, nov.

Novas possibilidades de fazer escrituras, através de 

rupturas, da profanação da tradição, dos usos e costumes,
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da cultura, que congelam e ocultam a verdade - a dinâmica 

universal, o essencialmente humano.

SANTOS, Maria José dos. Mulher negra. I (n° 11): 3, maio 88.

Explica porque a mulher negra é, evidentemente, a mais 

discriminada de todos os oprimidos.

SANTOS, Sidney Davidson dos. Não ao paternalismo. I (n° 5) : 3, 

nov. 87.

O maior inimigo da cultura é o paternalismo, porque, de 

pai, vira patrão e dita normas.

SCALCO, Euclides. Povo e constituição. I (n° 9): 3, mar. 88.

A Assembléia Nacional Constituinte que se instalou em Io 

de fevereiro de 1987 está cumprindo o papel histórico que 

a ela estava reservado, quando de sua convocação.

SCHIAVON, João Perci. A coisa, a causa, a cauda. 1 (n° 4): 3,

out. 87.

Ao lado da coisa e mesmo ao lado da causa, existe uma 

cauda freudiana escondida. (Estudos psicanaliticos).
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SERENO, Zélia. Evas, Amélias, Madalenas. I (n° 9): 3, mar. 88.



Para a mulher, vinda da época do amor "até que a morte os 

separe", é dificil conviver com a excessiva 

individualidade dos dias atuais.

SERUR, Telma. Curitiba, Mon amour. I (n° 5): 2, 3, nov. 87.

Saudade do passado: Curi: muitos; tiba: pinheiros. A

provincia sucumbe sob a marcha irreversível dos tempos.

SPADA, Sérgio. Dívida investigada. I (n° 8): 3, fev. 88.

0 povo precisa saber da divida externa do pais, que já 

supera a casa do 111 bilhões de dólares e que está sendo 

pago com a fome do povo.

TAKEUCHI, Nair. O ensino do espanhol no Paraná. I (n° 3) : 3,

set. 87.

Possibilidades de os alunos poderem estudar a lingua 

espanhola em nossas escolas.

TRINDADE, Valmir Carlos. A Resistência negra. I (n° 11): 3,

maio 88.

O grupo "União e Consciência Negra do Paraná" dá 

seqüência a luta constante do negro, buscando, justamente 

com toda a classe oprimida, resistir a qualquer tipo de 

exploração, buscando, uma verdadeira libertação de todos: 

negros e brancos.
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TUPAN, Fernando. O Rei das selvas. I (n° 7) : 3, jan. 88.

O diferente causa espanto.

TURRA, Sandra Ferrari. Conselhos comunitários em Curitiba. I 

(n° 9): 3, mar. 88.

A idéia é buscar o encaminhamento de soluções indicadas 

pela maioria da população, assegurar o exercício dos 

direitos sociais e o controle efetivo da comunidade sobre 

o poder público.

WERNECK, Capistrano. Painel de papai noel. I (n° 6) : 3, dez.

87.

O artista plástico deixa um presente para o leitor; este 

precisa fazer xerox do cavalinho, escrever o poeminha e 

remeter em carta simples a todos os amigos e amigas.

ZANIN, Marlene. Feminismo não tem sexo. I (n° 9) : 3, mar. 88.

O que é ser feminista? Um estado de espírito? Um modo de 

ser? Uma postura diferente, revolucionária, diante do 

mundo ?
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PAINEL: ÍNDICE DE COLABORADORES SEGUNDO A ORDEM DE PUBLICAÇÃO. 

NICOLAU I (n° 1): 2, 3, jun. 87. 
Colaboradores:

Álvaro Dias - governador do Estado.

Texto: Liberdade e Esperança.

O texto resgatou o acesso à cultura como um dos direitos 

fundamentais do homem; prega ainda a liberdade de 

expressão de pensamento e insere neste contexto o Nicolau 

como uma proposta democrática no campo da Cultura.

Gilda Poli - diretora da Imprensa Oficial do Estado 

Texto: Cultura: Plasma do ser.

O texto fez referência ao slogan de Campanha Avança 

Paraná que se consolidou com o objetivo orientador e 

impulsionador da ação do Governo Álvaro Dias.

Roberto Gomes - escritor.

Texto: O Livro.

Apontou as causas das pobrezas e instabilidades do setor 

do livro, no pais do pós-cruzado.

Cristina Gebram - poeta.

Texto: Semeadoras.



Fez uma homenagem às mulheres poetas que tiveram coragem, 

frente a uma sociedade censora, de mostrar seus frutos ao 

mundo.

Celso "Piratta" Loch - compositor.

Texto: Sonoplastia.

0 texto valorizou os novos compositores e apelou para 

fazer valer o Direito Autoral.

Milton Ivan - jornalista.

Texto: Estamos aqui.

0 texto deu as boas-vindas ao Nicolau que foi leitura 

obrigatória de todos os intelectuais do Paraná.

Mazé Mendez - artista plástica.

Texto: O Retrato.

Visualizou um retrato da situação dos artistas plásticos 

do Paraná.

Luiz Geraldo Mazza - jornalista.

Texto: Evasão de cérebros.

Expôs através de um exame real, sem apelos "paranistas" a 

necessidade de fixar uma politica e uma estratégia para a 

auto-sustentação de suprimentos de talentos no Paraná.
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René Ariel Dotti - Secretário de Estado da Cultura.

Texto: Vida e Transfiguração da Paisagem.

O texto se referiu ao tombamento da Serra do Mar 

constituindo um momento culminante no processo da luta em 

favor do ambiente natural e da paisagem.

Adélia Lopes - jornalista.

Texto: A Opção Nicolau.

Justificou a escolha do nome Nicolau.

NICOLAU I (n° 2): 2, 3, ago. 87.
Colaboradores:

Rubens Bueno - Secretário de Estado do Trabalho.

Texto: Universidade Popular do Trabalho.

Noticiou a criação da Universidade Popular do Trabalho, a 

primeira no Brasil e a terceira em todo o mundo.

Crispim da Aroeira - jornalista.

Texto: No Curriculum de Kissinger.

Comentou sobre o regime chileno, há quatorze anos sob a 

tirania do generalíssimo Kissinger.

Nereu Massignan - advogado, deputado estadual.
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Texto: 64/68: Do Trote ao Diploma.



Relembrou os tempos de estudante de Direito, em plena 

efervescência do golpe militar de 64 e da instalação do 

AI-5.

Rodolpho Linck - jornalista.

Texto: Resistência Democrática.
Comentou o golpe de 1964 que possibilitou o controle do 

Estado pelo poder militar e a marginalização da classe 

politica.

Nitis Jacon - Diretora do grupo Teatro Proteu.

Texto: Santos e Milagres.

Deu às boas-vindas ao Nicolau.

Alberto Cardoso - poeta.

Texto: Fandango.

Relatou costumes do litoral como o fandango que ainda 

resiste pela garra de velhos fandangueiros.

Benedito Pires - jornalista.

Texto: Democracia é isso aí.
Fez desafios à população para assumir a tarefa que o 

regime da democracia reservou.
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Valéria Prochmann - do Conselho Estadual da Condição 

Feminina.

Texto: Bola de gude.
Fez um balanço dos anos 80, quase 90, no Brasil sob a 

ótica do Nicolau.

NICOLAU I (n° 3): 2, 3, set. 87.
Colaboradores:

Reinoldo Atem - poeta.
Texto: Espaço Aberto.
Noticiou a criação da Feira do Poeta, um organismo da 

Fundação Cultural de Curitiba.

Fernando Alexandre - jornalista.
Texto: Um Release de fato.

Alertou, entre outros fatos, que o Estado não deve se 

meter em áreas onde a iniciativa privada vem cumprindo 

seu papel. Nicolau se colocou como único jornal 

alternativo e um pouco independente, feito pelo próprio 

estado.

Irondi Pugliesi - deputada estadual.
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Texto: Política mulher.



Mazé Mendez - artista plástica.

Texto: O Retrato.

Visualizou um retrato da situação dos artistas plásticos 

do Paraná.

Luiz Geraldo Mazza - jornalista.

Texto: Evasão de cérebros.

Expôs através de um exame real, sem apelos "paranistas" a 

necessidade de fixar uma politica e uma estratégia para a 

auto-sustentação de suprimentos de talentos no Paraná.

René Ariel Dotti - Secretário de Estado da Cultura.

Texto: Vida e Transfiguração da Paisagem.

O texto se referiu ao tombamento da Serra do Mar 

constituindo um momento culminante no processo da luta em 

favor do ambiente natural e da paisagem.

Adélia Lopes - jornalista.

Texto: A Opção Nicolau.

Justificou a escolha do nome Nicolau.

NICOLAU I (n° 2): 2, 3, ago. 87. 
Colaboradores:
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Rubens Bueno - Secretário de Estado do Trabalho.



Noticiou a criação da Universidade Popular do Trabalho, a 

primeira no Brasil e a terceira em todo o mundo.

Crispim da Aroeira - jornalista.

Texto: No Curriculum de Kissinger.

Comentou sobre o regime chileno, há quatorze anos sob a 

tirania do generalissimo Kissinger.

Nereu Massignan - advogado, deputado estadual.

Texto: 64/68: Do Trote ao Diploma.

Relembrou os tempos de estudante de Direito, em plena 

efervescência do golpe militar de 64 e da instalação do 

AI-5.

Rodolpho Linck - jornalista.

Texto: Resistência Democrática.

Comentou o golpe de 1964 que possibilitou o controle do 

Estado pelo poder militar e a marginalização da classe 

política.

Nitis Jacon - Diretora do grupo Teatro Proteu.

Texto: Santos e Milagres.

Deu às boas-vindas ao Nicolau.
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Texto: Universidade Popular do Trabalho.



Alberto Cardoso - poeta.

Texto: Fandango.

Relatou costumes do litoral como o fandango que ainda 

resiste pela garra de velhos fandangueiros.

Benedito Pires - jornalista.

Texto: Democracia é isso aí.

Fez desafios à população para assumir a tarefa que o 

regime da democracia reservou.

Valéria Prochmann - do Conselho Estadual da Condição 

Feminina.

Texto: Bola de gude.

Fez um balanço dos anos 80, quase 90, no Brasil sob a 

ótica do Nicolau.

NICOLAU I (n° 3): 2, 3, set. 87. 
Colaboradores:

Reinoldo Atem - poeta.

Texto: Espaço Aberto.

Noticiou a criação da Feira do Poeta, um organismo da 

Fundação Cultural de Curitiba.

110

Fernando Alexandre - jornalista.



Texto: Um Release de fato.

Alertou, entre outros fatos, que o Estado não deve se 

meter em áreas onde a iniciativa privada vem cumprindo 

seu papel. Nicolau se colocou como único jornal 

alternativo e um pouco independente, feito pelo próprio 

estado.

Irondi Pugliesi - deputada estadual.

Texto: Política mulher.

Relatou a luta da mulher para vencer as barreiras sociais 

e alcançar sua independência.

Jaques Brand - jornalista.

Texto: Paraná, Capital Manoel.

Propôs uma idéia já entendida por muita gente fina - a 

nova Capital no centro geográfico do Estado, altura do 

eixo Manoel Ribas - Cândido de Abreu.

Eduardo Nascimento - artista plástico.

Texto: Profissão: Artista plástico.

Definiu através de vários enfoques o que é ser artista 

plástico.

Ricardo Cravo - Coordenador de Marketing da Secretária de 

Estado da Comunicação Social.
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Texto: Comunicação Social, Marketing e outras bossas... 

Mostrou que, pela Ia vez na história do Brasil, um 

governador de Estado, por iniciativa pessoal, incentivou 

e determinou providências visando dotar sua estrutura de 

comunicação social das ferramentas de marketing.

Valkiria Ferreira - designer.

Texto: Do Clã: É triste e é belo.

Argumentou que os artistas pareciam semi-existir ao passo 

que suas obras permaneciam vivas.

Nair Takeuchi - Pres APEEPR.

Texto: 0 ensino do Espanhol no Paraná.

Noticiou que as associações dos professores de Espanhol

do Paraná vêm se empenhando para que a língua espanhola

figure como opção curricular nas escolas.

NICOLAU I (n° 4), 2, 3, out. 87.
Colaboradores:

Roberto Requião - prefeito de Curitiba.

Texto: Inteligência & Arte.

Evidenciou os fatores que fazem do Nicolau um sucesso 

editorial em Curitiba (e em todo o Estado).
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Arnaldo Alves de Camargo Neto - advogado.

Texto: As Duas Faces do Direito.

Revelou que o Direito vai passo a passo incorporando 

conquistas dos "dominados", que através de movimentos 

reivindicatórios, greves, passeatas, eleições, etc. 

pressionam o poder no sentido de, pelo menos formalmente, 

ceder, transformando em lei estas conquistas.

Dimas Floriani - sociólogo.

Texto: Ensaios de contra-poder.

Colocou Nicolau como uma iniciativa de resistência e 

ensaio de contra-poder na "indústria cultural".

Raul Lopes - deputado estadual.

Texto: Uma constituição não se improvisa.

Debateu que o povo quer uma Constituição que reflita uma 

representação popular autêntica, legitima e consciente.

João Perci Schiavon - psicanalista.

Texto: A coisa, a causa, a cauda.

Afirmou que, ao lado da causa, existe uma cauda freudiana 

escondida.

Regina Célia Rocha - jornalista.
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Texto: Os vitrais, não!



Revelou preocupações em relação aos vitrais, como 

patrimônio cultural, pois estes contam a história da 

produção de sentimentos.

Luiz Augusto Moraes - escritor.

Texto: Já que pode! Fala de negro aí...

Revelou que escrever sobre minorias é um negócio 

complicado, porque os maiores interessados na questão 

raramente lêem o que se escreve sobre eles.

Ivens Fontoura - coordenador de Museus da SEEC.

Texto: Museu não é sarcófago.

Atendeu ao convite da redação do Nicolau para esclarecer 

opiniões sobre os museus.

NICOLAU I (n° 5): 2, 3, nov. 87. 
Colaboradores:

Joel Samways Neto - advogado.

Texto: As profanas escrituras.

Definiu o que é fazer escrituras, nesse mundo pós-moderno 

comprometido com a verdade.

Aroldo Murá - jornalista.
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Texto: Memórias a Recolher.



Rememorou o bispo Dom Jerônimo Mazzarotto, pioneiro do 

Batel, formador de gerações no antigo Liceu Paranaense, 

onde fez escola como latinista e mestre de mestres.

Telma Serur - jornalista.

Texto: Curitiba, Mon Amour.

Relembrou histórias de Curitiba em seu tempo de menina.

Marcelo Jugend - advogado.

Texto: Os limites da transição.

Analisou a Nova República como a redenção do Brasil que 

necessita aprofundar ao máximo as conquistas.

Sidney Davidson dos Santos - advogado.

Texto: Não ao Paternalismo.

Afirmou que é no processo de expressão cultural que se 

exprime o verdadeiro teor da liberdade individual.

Luiz Henrique Bona Turra - acadêmico de Direito.

Texto: Uma secretaria para o mar.

Propôs a criação da Secretaria do Mar, reunindo 

argumentos em favor de uma presença atlântica do Paraná, 

tanto no campo das pesquisas oceanográficas quando no 

âmbito da indústria pesqueira.
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Maury Rodrigues da Cruz - museólogo.

Texto: Política pedagógica da cultura.

Opinou que a educação e a cultura devem estar 

intimamente interligadas, visando a instaurar uma 

mentalidade que permita alcançar o conceito critico de 

uma política.

Dinah Ribas Pinheiro - jornalista.

Texto: Teatro: o que se vê?

Relatou o fato de Curitiba estar vivendo uma época de 

plena efervescência cultural.

Key Imaguire Júnior - arquiteto.

Texto: HQ: Momento de Decisão.

Avaliou o quadrinho brasileiro que vivia momentos 

decisivos.

NICOLAU I (n° 6): 2, 3, dez. 87. 
Colaboradores:

Adherbal Fortes Jr. - jornalista.

Texto: Perguntem a eles.

Avaliou o público de Curitiba e numa pesquisa realizada 

mostrou o seu padrão cultural semelhante às cidades 

norte-americanas.
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Jaques M. Brand - jornalista.

Texto: As lições do professor ficarão.

Rememorou o prof. José Larmartine Corrêa de Oliveira, 

prof. da Faculdade Federal de Direito, morto em 

decorrência de complicações sugeridas no curso de uma 

cirurgia do coração.

Paulo Furiatti - deputado estadual.

Texto: 0 PMDB volta às origens.

Reivindicou as eleições diretas, em 1988, a única capaz 

de preservar a democracia nascente.

Werneck Capistrano - publicitário.

Texto: Painel de Papai Noel.

Deixou para o leitor de Nicolau um Kit de Natal e Ano 

Novo.

Roberto Martins - poeta.

Texto: HAIIAC em Maringá.

Escreveu sobre o haio cai em Maringá, variante do hai-kai 

de tradição japonesa.

Caito Quintana - deputado estadual.

Texto: Paraná canta suas origens.



Justificou que não há cultura própria enquanto não houver 

incentivo para a divulgação das raizes paranaenses.

Marinho Gallera - músico.

Texto: Na Pauta do Nicolau.

Teceu a pauta do Nicolau, com base nas notas musicais.

Sérgio Dôliveira - filósofo.

Texto: Estética e cultura.

Pensou a cultura segundo a ótica da sensibilidade através 

do Núcleo de Estética da SEEC.

Abrão Filho - estudante.

Texto: É isso aí, Nicolau.

Referenciou Nicolau que surgiu para apenas dar espaço a 

todos aqueles que acreditam na arte, na literatura, no 

cinema, na música, na poesia, etc...

NICOLAU I (n° 7): 2, 3, jan. 88. 
Colaboradores:

João Luiz Goebel - diretor adjunto da Imprensa Oficial. 

Texto: Um colírio para os olhos.
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Referenciou Nicolau, como um projeto cultural que deu 

certo.

Zióle Zanotto Malhadas - professora.

Texto: Língua e Cultura.

Sugeriu propiciar ao jovem uma "iniciação" em lingua 

estrangeira já no Io grau, como requisito importante.

Alecir de Antonina - compositor.

Texto: Região da ubá.

Rememorou Chico Folião, homem simples, caboclo pescador, 

um entre muitos dos que habitam a região da ubá.

Débora Dias - coordenadora do Provopar.

Texto: Em ritmo de mudanças.

Sugeriu uma nova fórmula e uma nova linha de ação para a 

assistência social desde que assumiu o Programa do 

Voluntariado Paranaense.

Fernando Tupan - músico.

Texto: 0 rei das Selvas.

Gritou socorro para resgatar os grandes artistas.

Nelson Capucho - jornalista.

Texto: Londrix.



120

Fez um panorama de Londrina, "cidade louca, louquinha!"

Crispim da Aroeira - jornalista.

Texto: E o Doido era o Crioulo.

Parodiou a familia imperial vinda para o Brasil, Pedro 

II,' o Conde D'Eu, Deodoro da Fonseca e outras figuras 

importantes da História do Brasil.

Elza Oliveira - jornalista.

Texto: O lobo do homem.

Fez um panorama de Curitiba, mostrando que a miséria está 

presente até mesmo no sorriso momentaneamente feliz das 

crianças que se banham nos repuxos das praças.

Henrique de Aragão - artista plástico.

Texto: Ibiporã: Terra Bonita.

Fez um panorama de Ibiporã, com vocação para a beleza e a 

paz.

NICOLAU I (n° 8): 2, 3, fev. 88. 
Colaboradores:

Nelton Friedrich - deputado federal.

Texto: Tribunal Constitucional.



Rastreou instrumentos necessários que garantem a melhor 

constituição entre eles o Tribunal Constitucional.

Walter Claudius Rothenburg - advogado.

Texto: Nó na garganta

Estudou a linguagem como ciência evocando também o 

aspecto social.

Sandra Nassar - jornalista.

Texto: Rock amor show.

Roqueira, ficou indignada ao ver Curitiba excluida da 

Turnê do Sting pelo Brasil.

Sérgio Spada - deputado.

Texto: Divida investigada.

Fez um levantamento e uma análise da divida externa do 

Brasil.

Crispim da Aroeira - jornalista.

Texto: 0 lugar da razão.

Analisou os atropelamentos no trânsito, alegando que os 

urbanistas, ocupados em sistematizar a circulação de 

veículos, estudiosos do comportamento ao volante, 

engenheiros que se esmeram em repensar a segurança dos 

carros produzidos no Brasil, especialistas em delitos de
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trânsito, autoridades incumbidas da aplicação das normas, 

estão em falta, nos dois sentidos da expressão.

Cleonice Ravázio - assistente social.

Texto: Escola X Progresso.

Reivindicou melhorias na estrutura física das escolas.

Marlene Rodrigues - professora e jornalista.

Texto: A meta (in) comum.

Reivindicou para os brasileiros, educação, plena ciência 

verdadeiramente humana, arte forte, governo guerreiro e 

libertário e outras possibilidades.

Francisco Bettega Netto - diretor do MIS-PR.

Texto: Aniversário de P.M. Bardi.

Almejou longa vida ao magister P.M. Bardi, co-fundador do 

Museu da Arte em São Paulo.

NICOLAU I (n° 9): 2, 3, mar. 88. 
Colaboradores:

Ernesto Brand Neto - presidente da APRAJ.
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Texto: Albergues da Juventude.



Prestou informações da associação Paranaense de Albergues 

da Juventude, mostrando Curitiba e Londrina que sairam na 

frente, e já dispõem de albergues muito bem montados.

Denise Bandeira - artista plástica.

Texto: Opostos polares.

Estudou o conceito de espaço-tempo na Fisica Relativista.

Débora Dias - advogada.

Texto: 0 dia da mulher.

Colocou a discriminação contra a mulher, como o crime 

mais odioso, o mais antigo dos preconceitos humanos.

Alzeli Basseti - professora.

Texto: Mulher e Profissão.

Relatou os acidentes de percurso como o sistema 

patriarcal injusto, a sobrecarga do lar e da profissão, a 

discriminação sexual e salarial em relação à profissão da 

mulher.

Euclides Scalco - deputado federal.

Texto: Povo e Constituição.

Relatou que a Assembléia Nacional Constituinte que se 

instalou em Io de fevereiro de 1987 está cumprindo o
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papel histórico que a ela estava reservado, quando de sua 

convocação.

Marlene Zanin - vereadora de Curitiba.

Texto: Feminismo não tem sexo.

Delineou um conceito sobre o feminismo, a partir de 

Misses Friedan que denunciou ameaças, discriminações e 

outros tipos de violências contra a mulher.

Zelia Sereno - revisora.

Texto: Evas, Amélias, Madalenas.

Traçou um perfil da mulher vinda da época do amor "até 

que a morte os separe".

Tereza Cristina Montecelli - programadora Visual 

Texto: Imagem X Prazer.

Sugere que as pessoas têm que se deixar docilmente levar 

pelo prazer da imagem como um todo, sentir emoções que 

nunca seria possivel sem um apelo visual.

Sandra Ferrari Turra - assistente social.

Texto: Conselhos comunitários em Curitiba.

Analisou o decisivo papel da ação comunitária enquanto 

instrumento que visa a cooperação para ações comuns em 

torno de questões que afetam determinada comunidade.
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Berenice Mendes - cineasta.

Texto: A marca comum da dúvida .

Fez um brinde da mulher à humanidade.

NICOLAU I (n° 10): 2, 3, abr. 88. 
Colaboradores:

Antônio Luiz Baú - engenheiro.

Texto: A questão do negro.

Analisou o fim da discriminação racial no pais que a 

pressupõe a conquista, por parte do negro, de empregos 

mais dignos, e pleno acesso à educação em todos os 

niveis.

Suman Gaertner Gernen - jornalista.

Texto: A classe dos jornalistas vai ao paraíso...

Anunciou uma expectativa de nova eleição no Sindicato dos 

Jornalistas do Paraná.

Eivo Benito Damo - escultor.

Texto: Encontro nacional de escultores.

Acalantou com muito carinho a possibilidade de um 

Encontro Nacional de Escultores, em Curitiba.



Andréa Dêren Destefani - presidente da Coop. de Artistas 

Paranaenses.

Texto: Cooperativa de Artistas Paranaense.

Sugeriu a instituição da Cooperativa englobando todas as 

áreas artistico-literárias, artes plásticas, música, 

teatro, video.

Waldir Pugliesi - deputado federal constituinte.

Texto: Restam os sonhos.

Resenhou o livro "Rethinking Military Politics - Brazil 

and the Southen Cone" de Alfredo Stepan que lamentou a 

inexistência de um Ministério da Defesa.

Chico de Alencar - jornalista.

Texto: Reflexões etílicas...

Fez uma apologia ao Amor, ante a futura e fria geração de 

proveta.

Teófilo Bacha Filho - assessor do governador do Estado do 

Paraná.

Texto: Uma política mais erótica.

Relatou a década de 8 0 que estava chegando ao fim e a 

Nova República já instalada.
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Colaboradores:

Marli Teixeira Leite - professora.

Texto: 0 centenário da mentira.

Analisou a chamada ideologia do embranquiçamento que 

bloqueou a vivência das raizes negras no Brasil.

Idalto José de Almeida - comerciante.

Texto: Diga não ao dia 13.

Noticiou os movimentos negros de protesto, em Londrina, 

dizendo não ao dia 13 de maio e às visões distorcidas da 

real história e situação do negro na sociedade 

brasileira.

Ademir Benedito Alves de Lima - bibliotecário.

Texto: Abolição? Algumas observações.

Analisou a discriminação do negro, a teoria da 

superioridade da "raça" branca, colocando os loiros do 

norte europeu por Friedrich Ratzel e outros ensaios.

Valmir Carlos Trindade - economista e presidente do grupo 

União e Consciência Negra do Paraná.

Texto: A resistência negra.



Relatou a resistência do negro desde o primeiro momento 

em que foi capturado em sua terra para servir como força 

de trabalho escravo no Novo Mundo.

Dalzira Maria Aparecida - costureira.

Texto: Só palavras.

Criticou a Abolição da Escravatura, apenas como uma frase 

histórica.

Luiz Augusto Moraes - escritor.

Texto: No arquivo morto.

Delatou o preconceito racial nos supermercados de 

Curitiba, negando ao homem negro o seu ingresso como 

trabalhador.

Odelair Rodrigues - atriz.

Texto: Além da cor.

Sugere que o negro possa se libertar da discriminação e 

ser amparado em leis mais honestas, mais legitimas e mais 

firmes, além de sua própria cor.

Maria José dos Santos - assistente social.
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Texto: Mulher Negra .



Relatou discriminações raciais das mulheres, pois, ser 

negra no Brasil é ser objeto de tripla discriminação pelo 

fato de ser mulher, negra e pobre.
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PAINEL: Quadro geral da seção.

Até o n° 11 o Nicolau tinha a seção fixa Painel, ocupando 

metade da página 2 e toda a página 3, contendo de 7 a 10 

matérias curtas, de apenas 15 linhas mais ou menos, 

solicitadas pelo diretor; o texto vinha acompanhado da foto

dos colaboradores, talvez com o objetivo de dar mais 

credibilidade às suas idéias. Os autores expressavam seus 

enfogues em relação aos mais variados temas; daí ser o título 

Painel, como se fosse "cada uma das partes de um retábulo

pintado ou esculpido."53

Ao se propor o problema da dimensão e espessura politica 

do Nicolau, refletido sobretudo nas suas primeiras páginas, 

seção que, por si só, é capaz de representar a identidade do 

jornal, deve-se considerar as relações entre o ambiente

cultural e a política de meados da década de 80 e a forma e o 

perfil com que o jornal procurou estabelecer-se.

A proposta de se colocar como espaço ou meio onde a

heterogeneidade cultural e o debate livre podem operar, 

contextualiza-se perfeitamente com os anseios dos segmentos 

culturais e políticos até pouco tempo atrás sufocados pela 

força silenciadora da ditadura.

53 LAROUSSE Cultural. Dicionário da Língua Portuguesa.



NicolaUf assim, fora criado com a clara intenção de 

reforçar a proposta de democracia no campo da cultura, 

exatamente numa época em que se firmava esta expectativa da 

sociedade brasileira no campo politico. E, para dar mais peso 

a este propósito, o próprio governador do Estado, Álvaro Dias, 

abriu o primeiro Painel com Liberdade e Esperança54 onde deixou 

claro que o acesso à cultura é um dos direitos fundamentais do 

homem nos regimes politicos inspirados nos principios de 

liberdade e participação. No mesmo exemplar, a diretora da 

Imprensa Oficial do Estado, Gilda Poli, desenvolveu o texto, 

partindo do slogan Avança Paraná55 que acompanhou a campanha 

consolidada como objetivo orientador e impulsionador da ação 

governamental da época. Na mesma esteira, o jornalista 

Benedito Pires em seu texto Democracia é isso aí?56 aspirou a 

uma democracia maternal fundamentada em Nova Constituição.

Desta forma, pode-se perceber que o Nicolau comprometeu 

extensamente sua identidade, pois, nos primeiros números, 

mostrava claramente a sua postura no sentido de pretender 

inaugurar a liberdade de expressão e celebrar a vitória da 

cultura até então asfixiada. Em outras palavras, no primeiro 

exemplar, ele se apresentou despretensiosamente, dizendo, 

sobretudo, a que veio, através dos diversos textos dos 

colaboradores da seção, os quais apresentavam semelhanças e 

diversidades de traços. Nicolau quis ser democrático, ter como

54 Nicolau, n° 1
55 Nicolau, n° 1
56 Nicolau, n° 1
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homogeneidade absoluta e a possibilidade de abrir-se ao 

heterogêneo que se tecia pelo debate.

Após anos de ditadura, o Nicolau não deixou dúvidas 

quanto ao seu caráter de abrir espaço ao pensamento livre, 

demonstrando publicamente a volta da democracia ante um povo 

oprimido, temeroso e timido pela repressão de vários anos. A 

fim de ilustrar o que foi dito, verifica-se, por exemplo, no 

segundo número do Nicolau, Crispim de Aroeira,57 jornalista, 

relembrando os quatorze anos do terrivel regime chileno; 

também Nereu Massignam,58 advogado e deputado estadual e 

Rodolpho Linck,59 jornalista, rememoraram o golpe de 64 se 

questionando se valeu a pena viver aqueles dias.

Nos primeiros exemplares percebeu-se uma característica 

de unidade nos textos, justamente pelo intuito de inaugurar o 

jornal como veiculo de liberdade de expressão, permitida pela 

abertura politica. Depois, com as edições subseqüentes, os 

textos perderam esta identidade comum e foram se tornando 

autocentrados, adquirindo identidade própria, ou seja, 

centralizados em seus próprios propósitos, e desaparecendo, 

assim, a idéia inicial de mostrar ao povo a que veio o jornal.

À medida em que o objetivo do jornal foi perdendo o tom 

de novidade e diluindo sua característica inicial, começou a 

haver fragmentação nos textos, tornando-se várias peças de um

57 Nicolau, n° 2
58 Nicolau, n° 2
59 Nicolau, n° 2
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mosaico. Este aspecto se comprova com os textos de Reinoldo 

Atem,60 poeta, divulgando a poesia produzida na cidade, tarefa 

da Feira do Poeta,61 organismo da Fundação Cultural de 

Curitiba, e também com o texto de Nair Takeuchi, presidente da 

APEEPR, que apoiou e defendeu o empenho da Associação dos 

Professores de Espanhol do Estado do Paraná para que a língua 

espanhola figurasse como opção curricular nas escolas de Io e 

2o graus.

Por outro lado, a seção Painel62 privilegiou espaço a 

pessoas simples, como costureiras, comerciantes, estudantes, 

etc. Não se contesta que essa oportunidade de espaço aberto a 

assuntos diversificados, escritos por pessoas de nível 

cultural heterogêneo, representa a pura democracia; com essa 

observação, quer-se apenas enfatizar a descaracterização 

sofrida pelo jornal, a diluição do seu pretenso aspecto de 

propiciar, no início, exclusividade de espaço a pessoas 

situadas no mundo do poder político, que souberam divulgar sua 

visão sobre a tendência da época: consolidar a

redemocratização.

0 jornal, por si mesmo, tendeu a se transformar em 

invólucro e transparência, adquirindo as cores do que 

apresentou, transitoriamente, num mosaico sempre renovado, 

pela diversidade de pensamentos originados da pluralidade de

60 Nicolau, n° 3
61 Nicolau, n° 3
62 Nicolau, n° 11
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textos. Este procedimento está refletido nas palavras de seu 

diretor: "Nosso propósito primeiro e nunca esquecido é o de

procurar refletir, através do invento plural, as urgências de 

nossa singularidade".63

Assim, o Nicolau não poderia impor uma adequação de 

idéias e propósitos aos seus colaboradores, ou um discurso 

único, pois a sua homogeneidade estava em dar vozes a todas as 

vozes não tendo voz própria.

A caracteristica desse jornal, portanto, não foi impor a 

linha de conduta apresentada no inicio, porém, sua identidade 

estava na liberdade do pensar de cada um, na condição de ser o 

porta-voz -das vozes mais diversas, e isso simbolizou 

verdadeiramente a democracia.

Principalmente aqui se entende o motivo pelo qual a 

articulação politica e um certo grau de proselitismo estão 

disseminados por várias passagens da seção Painel. 0 tom 

politico dos textos coloca por si mesmo toda a sua espessura 

politica e informativa, por serem os colaboradores os únicos 

responsáveis pelas suas idéias, num contexto de 

descomprometimento e liberdade.

Analisando os vários textos da seção Painel, não se pode 

aplicar a dicotomia: proselitismo político e texto acadêmico.

Nem todos os textos podem ser vistos por esses dois ângulos. 0 

que ocorreu, de fato, foi uma presença, quase constante, na

134

63 Nicolau, n° 8



maioria deles, inclusive naqueles em que o autor não era 

politico profissional, uma atitude ideológica.

Desta forma, a seção Painel não constrange o autor a 

realizar um texto meramente informativo; o convite à liberdade 

que realizou, juntamente com a importância do espaço que 

abriu, constrange, porém, o autor a dar vazão ao lado politico 

e proselitista. Ao homem de politica restou aceitar o convite 

implicito para discutir seu próprio papel social e 

perspectivas politico-partidárias.

Da mesma forma, pode-se dizer que existe no Nicolau o 

texto que falou a partir de uma atitude politica e 

proselitista, e o texto que realizou uma linguagem acadêmica, 

muitas vezes até aparentemente não engajada, mas que, de fato, 

colocou-se com uma pretensão de denúncia e de transformação.

Inicialmente, no Painel, o Nicolau se anunciou e 

pretendeu deixar às claras a sua intenção de simplesmente ser 

abertura, depois, lentamente foi se calando, deixando soar a 

pluralidade de vozes apenas e, paulatinamente, se fechando 

sobre si mesmo para simplesmente operar. 0 n° 11 saiu em maio 

de 88, comemorando o centenário da abolição da escravatura no 

Brasil; com esta nova vestimenta ele se tornou temático e já 

no n° 12 a seção foi substituida por Mosaico.
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CAPÍTULO III 
MOSAICO

Uma cultura de muitas 
caras e de muitas influências. Assim 
é o Paraná, sopa de muitos temperos.

(Apoio Theodoro, Nicolau, n°12 - ano 
I)



aiçao
nho inverso
nigo francês me perguntou 
t optado pela “feia fiel” {la 
le), lendo uma das páginas 
Lispector já traduzidas. Dis- 
os franceses preferem, em 

natéria de traauçáo, as “be- 
(Jes belles infidêles). Tentei 
e a própria Clarice se quei- 
aduções que faziam de seus 

de todas, preferia a tcheca, 
ítender uma só palavra. E  
do de escrever poderia pare*
’ até mesmo para os brasi- 
ie, ao invés de diminuir, dei- 
?areccr a força de seus tex- 
imente o que eu queria evitar 
duções enganosas, passando 
cês um jeito empolado, pre
screver, que Clarice nunca 
ie era direta e passava para 
% coragem e intuição, 
os o trabalho a duas vozes, 
i francesa e eu, sem a menor 
i de publicação. Queríamos 
s em seus textos —  ela, por 
;eira, eu, pelo prazer de per- 
a outra pessoa um encontro 
10 com Clarice. Não havia 
ium texto para crianças tra- 
a o francês e gostávamos es
te de A  Mulher que Matou

i depois, num encontro sobre 
, em Paris, conhecemos um 
ressado pelo texto. Tivemos 
itar o problema com o título: 
izia que seria mais vendável 
que Matava os Peixes (La 

i tua/t les poissons). Depois 
iiscussão, acabamos aceitan- 
os com essa dívida para com 
Dgo ela, que se confunde e 
a personagem por ter esque- 
só vez de aar comida aos pei- 
ianças, matando-os. Para ser 

ela escreve A  Mulher que 
Peixes e não que matava. De- 
iculpas à Clarice por ter feito 
;ssáo. Só nos resta esperar a

h f t w —  tradutora do 
ês para o francês

empa tia e
Minha experiência é mais compli

cada do que geralmente ocorre. Das 
duas línguas que costumo traduzir para 
o português (brasileiro) uma é o italia
no (língua materna) e a outra, o russo 
(terceira língua). Com isto, a soltura 
que poderia me impulsionar ê freada 
pela cautela que não posso deixar de 
ter. Isto posto, aqui vão minhas ponde
rações:

1) Todo cuidado é pouco, com o 
original. Na arte literária os matizes de 
significado, as gradações de tom são 
fundamentais:

2) Tradução poética só pode ser 
literal nos raros casos em que a afini
dade entre as línguas o permite. Nos 
outros casos é transcnaçáo, resguarda
dos o espírito do origina! e o uso da 
segunda língua. Convém, em se tratan
do de poesia, que a transcnaçáo seja 
acompanhada pelo texto original;

3) Uma observação: o texto tradu
zido não deve parecer tradução. Para 
o leitor, ele é  um novo original e o 
tradutor — que no repertório de sua 
língua soube escolher, entre os aparen
tes sinônimos, o achado mais reliz — 
seu novo criador:

4) Por isso o tradutor tem que 
(tentar) ser também escritor e poeta: 
para dominar a palavra, a frase, o rit
mo, conheceras instâncias do processo 
criativo e descobrir seu própno estilo;

5) Uma vez caracterizado seu esti
lo. saberá com quais escritores tem afi
nidade: é sempre melhor traduzir com 
emparia do que com indiferença ou 
aversão;

6) Quando um tradutor “acerta ” 
com a obra de um autor, é altamente 
desejável que continue traduzindo suas 
outras obras. Com outro tradutor o au
tor não parecerá o mesmo.

Aurora B t rm rdlnl —  traduto
ra do russo e do italiano

trair: forma de amar
Toda tradução implica numa troca 

não apenas de cultura mas, acima de 
tudo, de individualidades. Trata-se de 
uma tarefa brutal. Tal como o trabalho 
do ator entrando na pele do seu perso
nagem, o tradutor é alguém que inter
preta alguém. Essa troca de individua
lidades tem. obviamente, diferentes ní
veis, de acordo com o teor e exigências 
da obra traduzida. Se há textos que exi
gem pouco, outros há que colocam uma 
exigencia absoluta: a de passar de uma 
língua para outra levando consigo todo 
o peso da cultura e, pior ainda, das 
idiossincrasias pessoais que geraram a 
obra. O nó está exatamente aí: para 
traduzir bem, é preciso saber trocar, 
mudar. Ou, em outras palavras, men
tir. Muito freqüentemente, faz-se ne
cessária uma verdadeira transmutação, 
de modo que o tradutor é chamado a 
trair. Ao menos em aparência —  sem
pre que o trair seja necessário, para 
se estar mais próximo do traduzido.

Trair, em última análise, para ser fiel. 
Muda-se uma frase, um som ou uma 
palavra, visando atingir aquele tom 
particular da língua que se traduz. Cla
ro que para tanto é preciso haver uma 
prorunaa identificação, ou seja. amor 
e empatia com o traduzido. Trair. aí. 
é preciso, para se amar mais.

JoAo Sllv+rto  Trevlsan —  tra
dutor do espanhol

tarefa que tem  brio
Goethe. tradutor apaixonado, di

zia que a tradução é o veículo indispen
sável do intercâmbio entre os povos 
porque não é possível ao homem culto 
dominar todos os idiomas. Para ele isso 
significa também que a existência da 
Weltliteratur inclui o trabalho do tradu
tor. Num mundo de interdependência 
total como o nosso, a figura desse me
diador qualificado, no espaço de circu
lação do conhecimento artístico ou 
científico, adquire um recorte mais níti
do. Pois o um verso de qualquer litera
tura só consegue ser fechado (o que 
não quer dizer que ele seja auto-su
ficiente) quando se submete ao anacro
nismo do isolamento. Numa cultura de
pendente como a brasileira e a latino-a
mericana em geral, a situação parece 
mais complicada porque a preservação 
imprescindível dos fundamentos locais
— que identificam o país e a sociedade
— não pode se esquivar fobicamente 
ao enriquecimento proporcionado pe
los avanços produzidos nos países cen
trais. Não seria possível imaginar o im
pacto sócio-cultural decisivo do Moder-

I nismo. por exemplo, sem a apropriação
produtiva das vanguardas européias do 
início do século. Sem dúvida é óbvio 
que nem toda influência extema é fe
cunda nas suas conseqüências internas
— basta lembrar, entre muitos outros, 
o caso da Unha de montagem predatória 
dos best-sellers e enlatados. Mas ficar 
na retranca sem crítica é atraso. Litera-

I turas como a nossa têm-se formado e
afirmado atra vés de contaminações cul- 

j rurais historicamente aptas a desenca
dear a continuidade interna das obras 

' e dos autores nacionais —  e é e  vidente
que só esta assegura o aprofundamento 
dos temas que mais nos dizem respeito.

Dentro desse quadro de referên
cias. a tarefa do tradutor consiste em 
diversificar a dieta intelectual, com a 
finalidade de adaptá-la à matéria e às 
formas que afloram sem parar na 
“aventura infindável’' da literatura. A  
tradução responsável dos grandes escri 
tores (contemporâneos ou não) é  o lu
gar de encontro entre a nossa experiên
cia particular e a literatura universal. 
É  primário privar-se desse direito. A  
questão real é estabelecer padrões de 
exigência compatíveis com a importân
cia dessa prática. não admitindo que 
ela se degrade em nome de interesses 
meramente comerciais. Traduzir é uma 
tarefa cujo brilho deriva do próprio 
brio.

M o d M to  C arona  —  tradutor 
do alemão

faça arte, meu filho
Criar-te ao traduzir-te. texto.
Som a som, cada eco. aliteração, 
salto mortal, desvios, cada tom 
com seu jobim.
Antes, porém, assimilação, identificação. 
A  paixão pelo que está dito. não dito. 
M al dito o bendito ao pé da letra ? 
Vamos à cabeça, tronco, membros.
Em  toda minúcia, o fluido: em toda 
a beleza,
o design; em toda página, a arte-final? 
A  paixão mova a alma gémea e alge
mada â e/a
vá parir em nome do pai, do filho e
do espírito
canto.
Nenhuma censura: coite-se, suprima- 
se,
traia-se, sintetize-se, para que o texto, 
quando lido, rebento à flor da luz do 
sol,
já não tenha outra pátria.

T h a d e u  W o jc ie c h o w s k i —  tra
dutor do polonês

t

teoria e  prática
Há que se distinguir, primeiramen

te, entre a teoria e a prática da tradu
ção. Sáo níveis distintos, com preocu
pações distintas. Por mais elucidativa 
que possa ser a abordagem teórica, ela 
não detém qualquer autoridade norma
tiva sobre a prática. Em segundo lugar, 
a nível prático, temos de ponderar as 
exigências segundo critérios mais ”ar
tísticos” e critérios bastante triviais, re
lativos à simples correção do trabalho. 
Não discuto aqui questões como a com
plexidade pqlissémica de cada língua, 
o universo simbólico-cultural presente 
em cada idioma etc. etc., questões que, 
no limite, levariam a descartar a sim
ples idéia de “tradução correta” como 
coisa ingênua e simplória, justificando 
involuntariamente o puro atamanca- 
mento prático. Creio que, no Brasil, 
boa parte.dos problemas de tradução 
ainda —  infelizmente —  reside no nível 
prático mais banal, sem que se consiga 
garantir uma qualidade ae “correção” 
constante do trabalho feito. Assim, 
penso que cabe defender, como mo
desta prioridade, um patamar mínimo 
de confiabilidade das traduções em ge
ral. Somente uma grande massa de boas 
traduções (neste sentido mediano de 
“corretas” ) é que poderá oferecer base 
sólida para um maior desenvolvimento 
e amadurecimento —  teórico e prático 
—  dessa área, permitindo que as gran
des, excelentes, ótimas, criativas tradu
ções “ literárias” ou “artísticas” deixem 
de ser exceção. Enquanto não for as
sim, continuaremos presos à dramática 
dicotomia entre exigências etéreas e al
tissonantes e produção prática sofrível, 

Asem qualquer mútua fecundação.

D tn lM  Bottm ann —  traduto
ra do inglês

íb nicolau
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MOSAICO: ÍNDICE ALFABÉTICO DE COLABORADORES.

ALICE, Mauro. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

ALLEGRETTI, Mary. Ética verde. VI (n° 46): 3, nov., dez. 92. 

Relação entre os cidadãos e os Ianomâmis.

ALMEIDA, Dino. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso. III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: São Francisco do Sul.

Livros: A Fogueira das Vaídades, de Tom Volfe e O Pequeno 

Príncipe, de Saint-Exupéry.

ALVES, Henrique. Adormecer com cafuné. VI (n° 49): 3, jul.,

ãgo. 93.

Dito do poeta: "Acabou-se a história e morreu a vitória."

ALVETTI, Celina. Cine perdido. II (n° 15): 3, set. 88.

Os sonhos cinematográficos continuam os mesmos, enquanto 

os anos passam.

AMÂNCIO, Moacir. Formar e informar. I (n° 12): 2, jun. 88.

O problema mais grave do jornalismo cultural, no momento, 

é o despreparo quase completo de muita gente que escreve



ou fala sobre livros, cinemas, teatro, música, artes 

plásticas, etc.
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ANDRADE, Mário de. A mão nas graças. VI (n° 49): 3, jul., ago. 

93.

Macunaima, o herói de nossa gente.

ANDREOLI, Cleverson. Ecologia nas mãos de burocratas. III (n° 

20): 3, fev. 89.

É possivel acreditar em uma mudança de postura politica 

do governo em relação ao meio ambiente?

ANTÔNIO, João. Malícia das gaivotas. VI (n° 47): 3, mar., abr. 

93.

As mulheres do meu pais.

ANTUNES Arnaldo. Si la ba. II (n° 18): 3, dez. 88.

Poema.

-----, Poesia. III (n° 25): 3, jul. 89.

ASSAD, Abrão. Aguele vaso de barro. VI (n° 47): 3, mar., abr.

"A contemplação feminina é o contraponto da ação

93.

masculina."
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Os anos 80 não trouxeram grandes mudanças.

ASSUNÇÃO, Ademir. O Cerne e a Pulga. I (n° 12): 3, jun. 88.

"Abra a janela, olhe lá fora: não lhe parece que o mundo 

está desabando?"

-----, Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

ATHAYDE, Austregésilo de. Cantilena para a morte. VI (n° 44): 

3, jul., ago. 92.

Tema: A morte.

AZEVEDO, Orlando. Pêlos do púbis. VI (n° 47): 3, mar., abr.

93.

Sensibilidade não define sexo.

-----, Erotismo óptico. IV (n° 34): 3, ago., set. 90.

"Será a sedução imã e irmã da atração?"

BABY, Nuevo. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Bora-Bora.

----- , Anos 80: O vale-tudo. IV (n° 29): 3, jan. 90.

Livro: A Regra do jogo, de Cláudio Abramo.
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BACK, Sylvio. Que Ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: 0 Futuro.

Livro: Meus Sonhos,, (ou vice-versa).

-----, Cinema paranaense? II (n° 15): 2, set. 88.

0 cinema paranaense existe.

-----, Minimal. VI (n° 47): 2, mar., abr. 93.

Poesia.

-----, Afresco eslavo. IV (n° 30): 3, fev. 90.

Nasceu em 1943, filho de húngaro e alemã, morou na 

cidadezinha litorânea, Antonina, Paraná.

BANDEIRA, Denise. O círculo. II (n° 16): 3, out. 88.

O labirinto como imagem.

-----, Conceitos Relativos. II (n° 13): 2, jul. 88.

O artista necessita conhecer e experimentar no fazer 

criativo o "tempo-plástico" que segue direção semelhante 

ao espaço-curvo, objeto de suas reflexões cientificas.

, Entropicamente. IV (n° 35): 3, out., nov. 90.
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Cultura é matéria do progresso.

BARBOSA, Ivan Santo. A Loucura da brincadeira. III (n° 21): 2, 

3, mar. 89.

Certas ações realizadas pelas crianças seriam um motivo 

previsível para prender adultos em hospitais - hospicios.

BARBOSA, Luis Carlos. Que ilha você levaria para um livro

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 2, jun. 89.

Ilha: do Mel.

Livro: Nicolau.

BARCELOS, Hilton. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

BARROS, Manoel de. Um ser que não conhece ter. VIII (n° 54) :

2, jul., ago. 94.

Poema.

-----, Tempo imemorial. VI (n° 48): 2, maio, jun. 93.

Poema.

BARROS, Nelson Faria. Que ilha você levaria para um livro

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Cachoeira de Olaria.

Livro: Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar.
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BARROSO, Ivo. A face da fonte. VII (n° 52): 2, mar., abr. 94. 

Imagem - arquétipo do belo.

BARROSO NETO, Eduardo. Pró design center. IV (n° 31): 3, mar.

90.

Até hoje falou-se muito e mostrou-se pouco o que é 

design.

BAUDELAIRE, Charles. Poeta menor é preciso. VI (n° 42): 2,

mar., abr. 92.

Os poetas menores têm muito de bom, de sólido, de 

delicioso.

BENJAMIN, Walter. O Labirinto é a Prática de quem Hesita. II 

(n° 16): 3, out. 88.

"Hesitar ou não Esitar; eis o risco."

BERNARDINI, Aurora. Empatia e afinidade. IV (n° 36): 2, dez.

90/jan. 91.

Nas traduções todo cuidado é pouco com o texto original.

BISCAIA, Maria Ângela. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Arquipélago de Abrolhos.
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Livro: autor Júlio Verne.

"Os que se arvoram em pais gentis devem abrir as 

porteiras. 0 povo precisa entrar."

BOMFIM, Gustavo Amarante. Caos: A discussão da criação. II (n° 

14): 3, ago. 88.

Caos e Cosmos são estágios complementares de um mesmo 

processo.

-----, Perspectivas. IV (n° 31): 2, mar. 90.

Relata os tempos sombrios para os designers.

BORGES, Jorge Luis. Silêncio de rosa. V (n° 38): 2, abr., maio

91.

"Y podria hablar de la eternidad como hablé de la rosa."

BOTTMANN, Denise. Teoria e prática. VI (n° 36): 3, dez.

90/jan. 91.

Distinção entre teoria e prática da tradução.

BRACHER, Beatriz. Essência brasileira. VI (n° 49): 2, jul.,

BOLOGNESE, Ruth. Trabalho X Batalha. III (n° 28): 3, dez. 89.

ago. 93.



"Macunaíma da peça do Antônio Filho, é o personagem mais 

agitado que já vi".

BRITTO, Jomard Muniz de. Felicidade. VII (n° 50) : 3, set., 

out. 93.

BRITTO, Paulo Henriques. Teoria: Outra prática. III (n° 27): 

2, set., out., nov. 89.

Oficialmente, o tradutor tem direito a uma percentagem de 

preço de capa de livro.

BROIN, Silvia. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

CALDAS, Waltércio. Só uma imagem. II (n° 13): 2, jul. 88.

"Só uma imagem dissolve uma imagem anterior."

CAMARGO, Francisco. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso?. III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: A Ilha do Aldous Huxley

Livro: Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

CAMPOS, Haroldo de. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: ítaca
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Livro: Odisséia, de Homero, Ulisses, de Joyce.
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Toda tradução criativa é já também um caso deliberado de 

"mistranslation" usurpadora.

CAMPOS, Roberto. A nova utopia. V (n° 37) : 2, 3, fev., mar.

91.

Meditação sobre as diferenças e os pontos comuns entre os 

brasileiros e as sociedades que se evidenciavam cultas, 

ricas e poderosas.

CANÇADO, José Maria. Antitribalismo. I (n° 12): 2, jun. 88.

Sugere acabar de vez o caciquismo que parece presente na 

cultura brasileira, a divisão tribal do mapa da cultura 

no pais, aquilo que "não falamos desse cara".

CAPUCHO, Nelson. Nada de década. III (n° 25): 2, jul. 89.

Não se pode caracterizar uma década com ciclo de produção 

literária.

-----, Livre como pássara. VIII (n° 55) : 3, set., out. 94.

"Ninguém descobre tudo".

----- , Deflexão/Tradução. VI (n° 43): maio, jun. 92.

, Imensidão azul. IV (n° 32): 3, abr. 90.
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Cárcere, uma instituição feroz e desumana.

CARNEIRO, Nancy. À Sombra da macieira. VI (n° 49) : 3, jul.,

ago. 93.

"Ai que preguiça de continuar..."

CAROLLO,' Cassiana Lacerda. Texto erótico e herói libertino. 

III (n° 23): 3, maio 89.

O texto erótico deve ser lido com cumplicidade, sem

acessos diretos, adotando-se a posição afastada do 

"voyeur", cultuando o "saber sobre o prazer".

-, Tradição do moderno. VI (n° 42): 3, mar., abr. 92.

O amor pela novidade parece ser uma das marcas da 

modernidade.

CARONE, Modesto. Tarefa que tem brio. IV (n° 36): 3, dez.

90/jan. 91.

"A tradução responsável dos grandes escritores 

(contemporâneos ou não) é o lugar de encontro entre a

nossa experiência particular e a literatura universal."
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CARBONAR, Eny. Claro estigma. IV (n° 33): 3, maio, jun., jul.

CHAGAS, Carlos. Asas para ética. VI (n° 46): 2, nov., dez. 92.



A Ética é a ciência que estuda o uso que o individuo faz 

de sua liberdade para atingir o seu último, o bem comum.

CHAIM, Aramis. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 

41): 3, out., nov. 91.

CHEREM, Lúcia. O caminho inverso. IV (n° 36): 2, dez. 90/jan.

91.

Encontro mais intimo com os textos de Clarice Lispector.

CHEROBIM, Aluizio. Hora e vez do Paraná. III (n° 26) : 2, ago.

89.

0 Paraná não tem um representante no Conselho Federal de 

Cultura, do Rio de Janeiro.

COELHO, Teixeira. Mais Cultura na cultura. III (n° 26): 3,

ago. 89.

"Menos Estado (menos cultura artificial) e mais 

comunidade (quer dizer: mais gente, mais vida) na

cultura."

-----, Escolha: Eis a Questão. IV (n° 29): 3, jan. 90.

"Cada um escolherá o paradigma do qual quer ser 

contemporâneo, filosófico e histórico."
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A pós-modernidade está acabando com o sonho.
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, Nitida alucinação. IV (n° 33): 2, maio, jun., jul. 90.

COLIN, Flávio. Copyright kid. II (n° 17): 2, 3, nov. 88.

Copyright Kid, considerado o maior inimigo do Quadrinho 

Brasileiro.

COMNINOS, Maria Lambros. Labirinto: Machado de duplo gume. II 

(n° 16): 2, out. 89.

Mitologia grega e sua simbologia.

-----, Pyr - pyrós. VII (n° 53): 3, maio, jun. 94.

"Para Freud, o fogo é o simbolo da libido."

-----, O coração dos homens. VI (n° 48): 3, maio, jun. 93.

Crono - em grego Krónos - não tem etimologia certa até o 

momento.

CORREIA, José Maria. No Limite do medo. V (n° 39) : 3, jun.,

"A violência, tal qual hoje se manifesta, vai além da 

economia politica, dos horizontes policiais, juridicos e 

assistenciais."

jul. 91.



8 8 .
Estudantes, idealistas, jovens e saidinhos, lançaram a 

Casa de Tolerância, um gibi que favorecia o aparecimento 

de novos talentos.

COSTA, Samuel Guimarães da. O Pecado mental do erotismo. III 

(n° 23): 2, 3, maio 89.

O erotismo, recurso raro e dificil de manejar, reservado 

apenas aos grandes autores.

-----, Pobreza e prejuízo. III (n° 28): 2, dez. 89.

Dos 82 milhões de eleitores, 10% são absolutamente 

analfabetos; 28% apenas sabem ler e escrever e 30% não 

completaram o curso primário.

COUTINHO, Edilberto. Sonho gorado. IV (n° 33) : 3, maio, jun.,

jul. 90.

Sonho gorado: A lei Sarney n° 7.505, de 1986, concorreu 

para transformar o livro em objeto ainda mais elitista.

CROMBERG, Renata. Paixão triste. VIII (n° 55): 2, set., out.

Ciúme inevitável e indesejada paixão triste.
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CORTIANO, Edson José. Casas de tolerância. II (n° 17): 3, nov.

94.
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93.

D'ALESSIO Lucrécia. D.I.: Objeto e valor. II (n° 14): 3, ago.

8 8 .

A década atual assiste "a substituição", a representação 

pela interpretação, o designer pelo usuário, o produto 

definitivo pelo processo que cria idéias e conhecimentos.

DIAS, Josiane. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

DIMENSTEIN, Gilberto. Guerra dos meninos. V (n° 39): 3, jun.,

jul. 91.

A violência policial ou paramilitar não é destinada 

especificamente contra a criança.

DOLHNIKOFF, Luis. Poesia para quem precisa de poesia. II (n°

18): 2, dez. 88.

"Não há cultura sem poesia, porque não há linguagem sem 

poesia, e não há cultura sem linguagem."

DOTTI, René Ariel. Cultura à margem. III (n° 26): 3, ago. 89.

Cultura: filha pobre do Estado, área de preconceito de

muitos governos.

DALA STELLA, . Carlos. Felicidade. VII (n° 50) : 2, set., out.



 , Que ilha você levaria para um livro deserto? E vice-

verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Imaginação.

Livro: Tragédia, de Shakespeare.

-----, Essência e circunstância. VI (n° 46): 2, nov., dez. 92.

"A Ética é a ciência da conduta."

-----, Violência sem plumas. V (n° 39): 2, jun., jul. 91.

Definições de violência.

DOYLE, Plinio. Com que epígrafe você grafaria sua vida? E 

vice-verso. V (n° 41): 2, out., nov. 91.

DUTRA, Simone Camargo. Calcinha para presidente! III (n° 23): 

3, maio 89.

Até que ponto ser sensual, ser erótico, é ser obsceno e 

pornográfico.

EINSTEIN, Albert. A imagem do mundo. VII (n° 51) : 2, nov.,

Entre todas as imagens possiveis do mundo, qual é a 

posição que ocupa a do teórico da Fisica?
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FERNANDES, Cunha. A questão das patentes. VII (n° 51) : 3,

nov., dez. 93.

Patente é uma concessão que o Estado faz ao inventor de 

um determinado produto para que ele ponha em 

disponibilidade o seu conhecimento.

FIGURELLI, Roberto. Caos e estética. II (n° 14): 2, ago. 88.

A discussão da criação é coisa do usuário.

FILIZOLA, Anamaria. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

FLORIANI, Dimas. Castigo e Pecado. II (n° 19): 2, jan. 89.

Nas sociedades modernas, o trabalho é ainda expressão da 

perda do paraiso.

FLÜGEL, Glória. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

FONTOURA, Ivens. Caminho ao caos? II (n° 14): 3, ago. 88.

O homem se afasta da floresta natural e se aproxima do 

caos.

-----, Design: Hierarquias. IV (n° 31): 2, mar. 90.

Necessidade de uma taxonomia das diversas manifestações 

do design e a definição de suas competências.
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mar., abr. 92.

Agora! sem passado nem futuro.

GAERTNER, Carlos. Rock, o quarentão. IV (n° 29): 2, jan. 90.

"O Rock nasceu na metade dos anos cinqüenta, agora nos 

anos noventa está para completar quarenta anos."

GAIO, Dulce Mara. Psicose & paixão. III (n° 21) : 3,' mar. 89. 

Existir é, antes de tudo, ato de paixão.

-----, Re(a)cordar. VI (n° 45): 2, set., out. 92.

"Re(a)cordar o coração do ser, soar a-corda-do sentir, 

incrivel e única certeza de si."

GHEERBRANT, Alain. Todos os fogos. VII (n° 53) : 3, maio, jun.

94.

Assim como o sol, pelos seus raios, o fogo simboliza por 

suas chamas a ação fecundante, purificadora e 

iluminadora.

GÕEBEL, João. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: do Mel
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FREITAS FILHO, Armando. Na borda do nunca. VI (n° 42) : 3,

Livro: O Nome da Rosa, de Umberto Eco.
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89.

O trabalho conquistado, a duras penas instituíra, a longo 

prazo, uma preguiça com caráter oficial?

GOMES, Roberto. Sem autopiedade. III (n° 27): 2, set., out.,

nov. 89.

Se o autor recebe pouco é porque o mercado editorial 

brasileiro é paupérrimo.

-----, Qualquer loucura. III (n° 21): 2, mar. 89.

A loucura segundo Foucault (em 20 linhas).

-----, Filminho curto. IV (n° 35): 2, out., nov. 90.

Relações entre o Estado e a cultura.

GOMYDE, Ricardo. Ladrão de galinhas. VI (n° 46): 3, nov., dez.

92.

Afastamento do Presidente Collor.

GRECA, Eleonora. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

GODOY, L. B. F. Trabalho e criatividade. III (n° 19) : 3, jan.

, Espirito dançante. IV (n° 34): 3, ago., set. 90.



"Ao entrar no palco, um segundo corpo dança, enquanto o 

outro assiste."

GROFF, Luiz. Saudades. IV (n° 32): 2, abr, 90.

"Saudade não é tanto a lembrança do que já foi, mas a 

consciência que já não somos."

GUIMARÃES, Denise. Capricho, irreverência e paixão. III (n° 

25): 3, jul. 89.

Poesia de invenção dos anos 70/80 (Paulo Leminski).

GUIMARÃES, Luiz Gustavo M. Eu secreto - O Labirinto (uma

evocação rítmica). II (n° 16): 3, out. 88.

-----, O Futuro do pretérito. IV (n° 29) : 2, jan. 90.

A civilização perdeu a fórmula de parar.

GUIMARÃES, Marcos Henrique. Flores nos Gumes. VIII (n° 55): 3,

set., out. 94.

Poema.

HAQUIM, Douglas. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

HATOUM, Milton. Desestímulo intelectual. III (n° 26): 2, ago.
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A situação cultural e educacional do Amazonas é 

dramática.

HEINRICH, Hermann. Bolhas na água. V (n° 38) : 3, abr., maio

91.

"Como se conectam a idéia e o fenômeno, a eternidade e o 

tempo?"

HERNANDEZ, Ramón. Sinete de ouro. V (n° 38): 2, abr., maio 91.

Só será eterno tudo que possa, como nos versos do genial 

Drummond, transcender o moderno.

HILST, Hilda. Brilho e Imundície. VI (n° 44) : 2, jul., ago.

92 .

Como é o Menino Precioso dentro de Ehud morto?

HOUAISS, Antonio. Manual da saudade. VI (n° 45): 2, set., out.

92.

"A palavra continua sendo, como ponto de honra, por suas 

conotações sentimentais e emocionais, de nossa lingua."

IMAGUIRE JUNIOR, Key. Que Ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Anhato-Mirim.

Livro: Gibis, de Milo Manara.
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Uma das coisas mais desesperadas deste pais é viver numa 

rabeira voluntária e consciente - pelo menos na área 

cultural.

IRUSTA, Norberto Carlos. UMidade do UMido. VII (n° 52): 3,

mar., abr. 94.

"0 que Narciso acha feio é o que não é da ordem da UM 

idade, do UM ido..."

-----, SAUD AD ES vezes SAUD AD DES. IV (n° 32) : 2, abr.' 90.

Saudades se-dá-duas... vezes. A segunda, decorrência quase 

necessária.

JAGUARIBE, Hélio. Com que epígrafe você grafaria sua vida? E

vice-verso? V (n° 41): 2, out., nov. 91.

JAKE, Nada que justifique. VIII (n° 55): 3, set., out. 94.

"Do bar para casa"

JARDIM, Reynaldo. Ponto de mutação. I (n° 12): 2, 3, jun. 88.

0 Paraná é uma sopa de muitos temperos, uma cultura de

muitas caras e de muitas influências.

----- , Gibi, Rabeira & Gália. II (n° 17): 3, nov. 88.
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0 interessante é tê-lo em mãos.

JUNG, Cari Gustav. Sonhos maduros. VI (n° 44) : 2, jul., ago.

92.

"Viver a vida plenamente é a maneira natural de abordar a 

morte."

KARAM, Manoel Carlos. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: (ele mesmo).

Livro: Missa do Galo, de Machado de Assis.

-----, Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

-----, Piadas exemplares. III (n° 22): 3, abr. 89.

As piadas do dominio público "copirraite", são um 

mistério, o único grande mistério do horror.

KATZ, Chaim Samuel. Morto de paixão. IV (n° 34) : 2, ago., set.

90.

"Um dos étimos de "sedução" não é o se ducere, conduzir a 

si próprio."

JONADARQUE, Maribel. Dinheiro no bolso. VIII (n° 54): 3, jul.,

ago. 94.



Só se tem ciúme do que não se tem.

KISTMANN, Virgínia Borges. Design no/do Brasil. IV (n° 31): 3,

mar. 90.

Atividade do design, caracteriza entre outras coisas, por 

sua inserção num determinado contexto sócio-político-

cultural.

KISTMANN, Virgínia Borges; CASELA, José Luiz. O Caos é a

Gente! II (n° 14): 2, 3, ago. 88.

Como o desenho industrial pode sobreviver.

KOLODY, Helena. Que ilha você levaria para um livro deserto? E

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: da Imaginação.

Livro: Síntese de autores prediletos.

-----, Felicidade. VII (n° 50) : 3, set., out. 93.

-----, navegar, navegar. VI (n° 45): 2, set., out. 92.

Poema.

-----, Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 41) : 3,

160

KATZ, Helena. Ciúme é falta. VIII (n° 55): 2, set., out. 94.

out., nov. 91.
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Poema.

KUHLEMANN, Ursula. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

LACAZ, Guto. Performance, performer. II (n° 13): 3, jul. 88.

Conceito de performance como "modalidade" das artes

plásticas.

LAMBRECHT, Karin. Pulsações. II (n° 13): 2, jul. 88.

Arte, Ser, Natureza: uma relação interdependente .

LEÃO, Geraldo. Que ilha você levaria para um livro deserto? E

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Grande Sertão: Veredas, do Guimarães Rosa.

Livro: O Jogo da Amarelinha, do Cortazar.

-, ReVisar. II (n° 13): 3, jul. 88.

Uma obra de arte hoje, deve atingir um grau de 

credibilidade artistica, dada pela correção de sua

estrutura formal em relação aos elementos manipulados 

pelo autor.

-, Ontem agora. IV (n° 32): 2, abr. 90.



LECHINSKI, Jaime. Que ilha você levaria para um livro deserto? 

E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: ?

Livro: O Labirinto da Solidão, de Octávio Paz.

-----, Felizcidade. III (n° 20) : 3, fev. 89.

A boa Urbe se faz com direitos de felicidade.

-----, Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

-----, Com Deus e o Sol. IV (n° 30) : 2, fev. 90.

Noticias sobre essa "colônia" de Copacabana.

LEITE NETO, Alcino. Dínamo borgiano. V (n° 40): 3, ago., set.

91.

É tão comum falarmos da "arte de escrever" quanto falamos 

de uma "arte da leitura."

LEITES, Hélio. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

LEITE, Zeca Corrêa. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso ? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Dentro de mim.

162

Livro: Você Jurou que ia ser Felizr de Sônia Nolasco.



LEMINSKI, Paulo. Paróle in libertá, Ostinato rigore. II (n° 

18): 3, dez. 88.

"Todos os povos praticam a função poética."

LEMINSKI, Estrela Ruiz. Zé da caixinha. VI (n° 44) : 3, jul.,

ago. 92.

História: "0 homem que coleciona o coração das pessoas

que ele mata."

LESSA, Iara. Cristal divinatório. VII (n° 52): 3, mar., abr.

94 .

"Dentro dos espelhos moram nossas almas, do lado de fora 

somos apenas reflexos."

LOMBARDI, Andrea. A história dos que procuravam a estória do 

fogo. VII (n° 53): 2, maio, jun. 94.

Conto atribuido a um desconhecido discipulo de Pierre 

Menard.

LONDON, Valéria. Pensamento telegráfico. IV (n° 31) : 3, mar.

90.

"Institucionalização design não é projeto fácil."

LOPES, Adélia. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.
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Ilha: Superaguy.

Livro: Catatau, de Paulo Leminski.

LOPES, Nivaldo. A Tomada do poder no cinema. II (n° 15) : 3,

set. 88.

Através dos filmes de ficção em curta-metragem o cinema 

paranaense (final dos anos 7 0 e anos 80) impõe ao cinema 

nacional uma linguagem que extrapola a imagem 3 x 4 do 

cinema documentado.

LOPES, Rodrigo Garcia. A Poesia falta. II (n° 18): 2, dez. 88.

A poesia está doente; o virus do lugar-comum é o 

responsável.

LORENZO, Peter. Ora ira, ora ora. II (n° 15): 2, set. 88.

Somos frutos de uma história solta e precisamos tomar as 

rédeas dessa nave louca.

LOSSO, Ezequias. Violência e paixão. III (n° 23): 2, maio 89.

A pornografia deve ser combatida e censurada em função de 

que além de estimular a promiscuidade em nossa sociedade, 

gera ainda a violência.

LUFT, Lya. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 41): 

2, out., nov. 91.
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MACEDO, Ivan Assumpção de. O que é uma coisa bela? IV (n° 31): 

3, mar. 90.

O design de acordo com certa postura filosófica, 

dispensará adjetivos.

MAGELA, Geraldo. Felicidade. VII (n° 50) : 3, set., out. 93.

MANOEL, Marise. A Poesia sobra. II (n° 18): 3, dez. 88.

"A poesia não se dobra; é desdobramento."

MANSUR, Guilherme. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: do Rosário, em Ouro Preto.

Livro: Ulisses, do Joyce.

MARANHÃO, Malu. Terra distante. V (n° 39): 2, jun., jul. 91. 

Violência contra o meio ambiente.

MARCELINO, Walmor. Viva a utopia. V (n° 37): 3, fev., mar. 91.

"Um projeto socialista é umá utopia que organiza a idéia 

necessária de justiça nas relações sociais e tende a 

criar um projeto politico que a realize."



MARTINS Roberto. Que ilha você levaria para um livro deserto?

E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: do Mel.

Livro: Pergunte ao Pó, de John Fante.

MARTINS Wilson. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso ? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Manhattan.

Livros: Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de

Assis, 0 Menino e o Palacete, de Thiers Martins Moreira e 

A Minha Formação, de Joaquim Nabuco.

MASSI, Augusto. Museu de tudo. VI (n° 42): 3, mar., abr. 92.

A querela entre antigos e modernos é sinônimo de preguiça

intelectual.

MATTOSO, Glauco. Devagar eu chego lá. II (n° 18): 3, dez. 88.

"A poesia não é 99% de transpiração e 1% de inspiração, é 

100% de piração."

-----, Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 41): 3,

out., nov. 91.
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, Política & cultura. III (n° 28): 2, dez. 89. 

Cultura sempre foi uma palavra de mãe Joana.
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89.

Paulo Leminski foi e sempre será o além - poeta da

tempestade.

MAZZA, Luiz Geraldo. Com que epígrafe você grafaria sua vida? 

V (n° 41): 3, out., nov. 91.

-----, Leitura e reconstrução. V (n° 40): 3, ago., set. 91.

Quando desfrutamos um texto, descobrimos outras formas de

inventar, conhecer e sentir.

MEDEIROS, Sérgio. O Encantado. VII (n° 52): 3, mar., abr. 94. 

Mito de Narciso.

MEIRINHO, Flávio. Oceano invisível. V (n° 38): 2, abr., maio

91.

Pensa a eternidade como sendo um ente do universo não 

material.

MELO NETO, João Cabral de. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Itamaracá.

MAUTNER, Jorge. Eterna - moderna poesia. III (n° 25): 2, jul.

Livro: Guerra e Paz.
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MENDES, Berenice. Que ilha você levaria para um livro deserto? 

E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Outubro de Sergei Eisenstein.

Livro: Invenção de Morei.

-, Cinema no Paraná. II (n° 15): 2, set. 88.

0 amor dedicado ao Cinema no Paraná pesa igualzinho ao 

ódio que lhe é devotado.

-, Sedução absoluta. IV (n° 34): 3, ago., set. 90.

"Falar, escrever, racionalizar a sedução amorosa sensual 

ou sexista é banal."

MENDONÇA, Dante. O Meu Peixe. III (n° 22): 2, 3, abr. 89.

Publica na primeira página de O Estado do Paraná, sempre 

aos domingos num total já de 150 desenhos abordando 

momentos políticos.

MENGARELLI, Hugo. To be or not to be. IV (n° 29): 2, jan. 90.

O fazer nos permite estar na estória.

MERCURI, Edison. Moldura sem quadro? IV (n° 35): 3, out., nov.

90.



Cultura "é o ato efeito ou modo de cultivar", é produto 

do trabalho humano, o fruto do cultivo.

MICHALIZEN, Vicente. Vida em desequilíbrio. III (n° 20) : 3,

fev. 89.

A Ecologia toma um ritmo de denúncia, alerta para abusos 

que a sociedade industrial vem cometendo.

MIRANDA, Luli. Que ilha você levaria para um livro deserto? E 

vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Capentier.

Livro: Os Passos Perdidos.

MORAIVA, Alberto. Pietá para Pasolini. V (n° 39): 22, jun.,

jul. 91.

Para Pier Paolo Pasolini, a piedade morrera.

MORINI, Fernanda. O Desafio da produção. II (n° 15): 2, set.

88.
O cinema é um desafio de persistência.

MOROZOWICZ, Henrique. Imitação como raiz. VI (n° 43): 2, maio, 

jun. 92.

A Imitação é um processo comum em música.
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MOURÃO, Ronaldo de Freitas. Absurdos estimulados. VII (n° 51): 

2, nov., dez. 93.

A crise da ciência no Brasil tem diversas causas que 

interagem entre si.

MUNHOZ, Luiz Renato. Ecologia e especulação imobiliária. III 

(n° 20): 2, fev. 89.

Especulação imobiliária é hoje um grande gerador de 

desequilíbrios em nossa sociedade.

MUSILLI, Célia. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 

41) : 3, out., nov. 91.

NADYEGGE, Que ilha você levaria para um livro deserto? E vice- 

verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: —x—

Livro: O Inverno de Nossas Desesperanças, de John

Steinbeck.

NASCIMENTO, Eduardo. Reprodução/Traição. III (n° 27): 3, set.,

out., nov. 89.

"Neste país, o direito do autor nem sempre é respeitado. 

Com os artistas plásticos a coisa não é diferente."
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NEGRÃO, Télia. Utopia. Utopia? V (n° 37): 3, fev,, mar. 91.



"0 atual mundo em chamas, de sistema social único, 

capitalista, é o grande trunfo do liberalismo velho e 

carcomido, que luta para manter-se vivo."

NEJAR, Carlos. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 

41): 2, out., nov. 91.

OLIVEIRA, Marly de. Que ilha você levaria para um livro

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Sibéria.

Livro: Divina Comédia, de Dante.

OLIVEIRA, Nelson de Andrade. Asilado-isolado. III (n° 21): 2,

mar. 89.

Conflitos do psiquiatra na sua ação social.

PADRELLA, Nelson. Bufunfa real. VIII (n° 54): 3, jul., ago.

94.

0 que vale nesta terra são apenas os símbolos, que o real 

só é realidade para os simbolistas.

PAES, José Paulo. Felicidade. VI (n° 50): 2, set., out. 93.

PAIXÃO, Fernando. Cemitério do fogo. VII (n° 53) : 2, maio,
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jun. 94.



"(...) É possível ter saudade dos calores vários: os da

boca, os do sol, os do sangue..."

PARARRAIOS, Ary. O amor em cena. IV (n° 34): 2, ago., set. 90.

"0 palhaço seduz e se seduz por trilhar caminhos que nem 

sempre domina."

PAZ, Octávio. Razão também fere. V (n° 39): 2, jun., jul. 91. 

Vivemos uma volta dos tempos.

PEDROSO, Néri. Sehnsucht. A saudade? VI (n° 45): 3, set., out.

92.

A saudade, diz a antropologia, "é um conceito que trata 

de uma experiência universal: a da passagem, duração,

demarcação e consciência reflexiva do tempo."

PELLEGRINI, Bernardo. Poesia: oficina. III (n° 25): 3, jul.

89.

Paradigmas dos anos 90: Augusto e Haroldo de Campos e

Caetano Veloso.

PELLEGRINI, Domingos. Karma. III (n° 27): 2, set., out., nov.

As editoras pecam por um baixo nível crítico e de 

exigência editorial.
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set., out., nov. 89.

A situação do autor ainda é a mesma do inicio da história 

mudaram os mecenas, mas, ainda, só lhes resta "a glória".

PICASSO, Pablo. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

Tema: Felicidade.

PINON, Nélida. Que ilha você Levaria para um Livro Deserto? E

Vice-Verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: ?

Livros: Biblioteca e os Leitores.

PINTO, Armando Ribeiro. Que Ilha você levaria para um livro

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Sem Ilha!

Livro: Obras completas, de Dostoievski.

PINTO, Cláudia. Roquette. A voz que se pertence. VI (n° 43): 

2, maio, jun. 92.

A angústia da influência é a constatação da fragilidade 

da nossa própria voz diante do peso da tradição 

literária.

PERIN, Vera Lúcia. Aos mecenas, os frutos. III (n° 27) : 3,



mar., abr. 93.

0 arquétipo feminino parece escapar sempre às formas de 

representação.

PIVA, Roberto. Sucata em eterno retorno. III (n° 23): 2, maio

89.

0 que caracteriza os anos 80 é a extrema racionalização 

da explosão erótica, filosófica e poética dos anos 60.

-----, Excitação dionísica. IV (n° 35): 3, out., nov. 90.

"No fundo, o fenômeno estético é simples: só é poeta o

homem que possui a faculdade de ver os seres espirituais 

que vivem e brincam em torno dele."

PLAZA, Júlio. II (n° 13): 1, jul. 88.

Artes plásticas: filha natural da economia cabedal.

POLI, Gilda. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

-----, Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 41) : 2,

out., nov. 91.
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PINTO, Manuel da Costa. Fuga para o sensível. VI (n° 47): 2,

-----, Que ilha você levaria para um livro deserto? E vice-

verso? III (n° 24): 3, jun. 89.
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Ilha: do Mel.

Livro: Guerra e Paz, de Tolstói.

PRADO, Roberto. Que ilha você levaria para um livro deserto? E

vice-verso? III (n° 24): 2, jun. 89.

Ilha: Deserta.

Livro: O Livro do Tao.

-, Mãos ao alto: Sonho. IV (n° 33): 2, maio, jun., jul.

90.

Poema.

PROCHMANN, Valéria. Tapas na cara. V (n° 39) . 2, jun., jul.

91.

A violência da mulher brasileira.

PUGLIELLI, Hélio de Freitas. Que ilha você levaria para um

livro deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: da Cotinga.

Livro: Obras de Erasmo Piloto.

-, Letra e cifrão. VIII (n° 54): 3, jul., ago. 94.

"Num mundo em que o valor de troca sobrepuja o valor de 

uso, o dinheiro é mais importante do que a literatura e é 

importante na literatura."
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PUGLIESI, Irondi. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V 

(n° 41): 2, out., nov. 91.

PUGNALONI, Leila. Que ilha você levaria para um livro deserto?

E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Cagarras.

Livro: Antologia Poética, de Manuel Bandeira.

-----, Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 41) : 3,

out., nov. 91.

PUPPI, Alberto. A Desordem anticaótica. II (n° 14) : 2, ago.

8 8 .

A discussão da criação é coisa do usuário.

-----, Pós-moderno. II (n° 13): 3, jul. 88.

A arte atual que não se filia à tradição de Du (Campo dos 

Campos) Champ, o grande paizão das grandes manifestações 

de ponta das artes visuais da segunda metade deste

século, não é pós-moderna, é apenas pós-modernista.

, Tudo que não é. VII (n° 52): 2, mar., abr. 94. 

"0 que Narciso acha feio."



0 lazer, um direito a ser conquistado.

PUPPI, Ubaldo. Ped(r)aços de linguagem. III (n° 28): 3, dez.

89.

"A alma" da propaganda e a força de seu apelo politico 

está em ser um indutor cultural inserido no ou num 

contexto nacional da época."

REDONDO, Djalma. Instituições ameaçadas. VII (n° 51): 3, nov.,

dez. 93.

A pouca pesquisa cientifica e tecnológica realizada no 

Brasil é, ainda assim, importante para a vida, a economia 

e a segurança do país.

REINALDO. 0 Umor do "planeta". III (n° 22): 2, abr. 89.

Desenvolve um trabalho no Planeta Diário e a questão do 

preconceito do humor não é nem um pouco importante.

RIBEIRO, Eduardo. Freqüência de onda. III (n° 25): 3, jul. 89.

"Entre formalismos vazios e lirismos indigestos esperamos 

um novo culto, um nova métrica, um novo prazer."
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PUPPI, Edi. A Cigarra e a formiga. III (n° 19): 3, jan. 89.

, Fiquem atentos. II (n° 17): 2, nov. 88. 

Importância das histórias em quadrinhos.
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maio, jun. 92.

A angústia de uma influência existe apenas nos talentos 

nanicos.

-----, A guerra dos mundos. VI (n° 39) : 20, jun., jul. 91.

Múltiplas formas que a violência vem assumindo.

RICARDO, Andréia. Felicidade. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

RODRIGUES, Newton. Faltam prioridades. III (n° 26): 2, ago.

89.

Simplesmente, não há nenhuma política cultural por parte 

do governo.

ROSA, Floripes. VII (n° 50): 3, set., out. 93.

Tema: Felicidade.

ROSSI, Lia Mônica. Koans, quanta e design. II (n° 14): 2, ago. 

88 .

Os produtos de 'design chamados pós-modernos têm por 

objetivo provocar a reflexão como um Koan chinês.

RUFALCO, Lu. Produção cinematográfica. II (n° 15): 2, set. 88.

RIBEIRO, Leo Gilson. Angústia do medíocre. VI (n° 43) : 2,
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À silenciosa pobreza dos anos 70, a poesia espera até 80 

para se pronunciar. Leminski, poeta sintese de uma época, 

mais do que o poeta sintese dos anos 70 ou 80.

-----, Que ilha você levaria para um livro deserto? E vice-

verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: do Mel

Livro: Haiku, de Blyth.

SANTAELLA, Lucia. Cerimônia bruta e cega. VI (n° 44): 3, jul.,

ago. 92.

"A morte é inominável."

-----, Leitores de setas e luzes. V (n° 40): 2, ago., set. 91.

O mundo moderno, nitidamente intersemiótico, nos coloca 

também como leitores de gráficos, imagens, sinais, setas, 

números, luzes...

-----, Arrebentações do imaginário. IV (n° 33) : 3, maio, jun.,

Superfícies e profundezas mutáveis do mundo interior.

RUIZ, Alice. Fazia tanta poesia... III (n° 25): 2, jul. 89.

jul. 90.
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93.

SAVARY, Olga. Com que epígrafe você grafaria sua vida? V (n° 

41): 2, out., nov. 91.

SCHERNER, Leopoldo. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: do Mel.

Livros: A Demanda do Santo Graal.

SCHIAVON, João Perci. Umbiguidade da preguiça. III (n° 19): 2, 

3, jan. 89.

"A preguiça parece remontar, simultaneamente, a um desejo 

infantil, realista, e a um gozo devido, real, distinto, 

segundo Lacan, daquele que deve ou se fantasia."

SCHLESENER, Anita Helena. Eternidade, um fogo vivo. V (n° 38) : 

11, abr., maio 91.

Retomando o tema mosaico, Anita Schlesener faz uma 

reflexão da eternidade sob o ponto de vista histórico.

SANTOS, Osmário dos. Felicidade. VII (n° 50) : 3, set., out.

, Exercício da hegemonia. IV (n° 35): 2, out., nov. 90.



Concepção gramsciana de hegemonia, pela qual a atividade 

poética e o exercício do poder dependem em grande parte 

da difusão: de idéias, valores, crenças e objetivos.

SEATHL. (Cacique Sioux) . A voz de um homem vermelho. V (n° 

39): 22, jun., jul. 91.

"Tudo quanto fere a terra fere também os filhos da 

terra."

SEVERO, Fernando. Fotogramas por segundo. VI (n° 48): 2, maio, 

j un. 93.

Mestre ou amadores comungam do momento mágico do filme na 

tela.

SILVA, José Luis da. 0 simples e o imenso. V (n° 38) : 3, abr., 

maio, 91.

"Eternidade e infinito, relativisticamente falando, 

seriam sinônimos."

SILVA, Paulo. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.

SILVEIRA, Marilú. Cultura supérflua? I (n° 12): 2, jun. 88.

Lamenta não existir em Curitiba, hoje, um jornalismo 

cultural de porte. O que se tem são "lances" de 

jornalismo cultural.
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Filho de pai beirão (de Mortágua) e mãe paraense (de 

Belém).

SODRÉ, Nelson Werneck. Humano igual à utopia. V (n° 37): 2,

fev., mar. 91.

A medida da utopia é dada pela distância entre o sonho e 

a realidade.

SOLDA. Felicidade. VI (n° 50): 2, set., out. 93.

SOSSÉLLA, Sérgio Rubens. Que ilha você levaria para um livro 

deserto? E vice-verso? II (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: Ilha da Páscoa.

Livro: A Procissão de Eus, de Milton Carneiro.

-----, Felicidade. VII (n° 50): 2, set. out. 93.

SOTTO MAIOR JÚNIOR, Lélio. Crítica de cinema. II (n° 15) : 3,

set. 88.

Divulga os nomes dos criticos do cinema curitibano.

SOUZA, Newton Stadler de. Humano, demasiado humano. III (n° 

28): 3, dez. 89.

SIMÕES, João Manuel. Hic et nunc. IV (n° 30): 3, fev. 90.



infinitas."

SQUIBA, Márcia. Biblioteca de gibis. II (n° 17): 2, nov. 88.

Márcia orienta a gibiteca de Curitiba, criada há seis 

anos, com um acervo de 13 mil exemplares.

STRUMINSKI, Edson. Montanhismo e questão ecológica. III (n° 

20): 2, fev. 89.

O montanhismo sempre foi tido como um esporte de 

aventureiros e amantes da natureza.

TARKOVSKI, Arseni. Setas de diamante. VI (n° 45): 3, set.,

out. 92.

"Sou uma vela consumida no festim."

TAVARES, Braulio. Xadrez. IV (n° 32): 3, abr. 90.

"Bons tempos aqueles 'do século 20' - quando o Brasil

era, mais que Belindia, uma espécie de África do Sul sem 

ódio."

TEMPSKI, Edwino. A transição. IV (n° 29): 3, jan. 90.

Mais alguns anos e estaremos no limiar do 3o milênio.
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"Cultura e Política: Duas palavras, com dimensões

THEODORO, Apoio. Caldeirão cultural. I (n° 12): 3, jun. 88.



0 Paraná é uma sopa de muitos temperos, uma cultura de 

muitas caras e de muitas influências.

TORTATO, Mari. Encontro marcado. IV (n° 29): 2, jan. 90. 

Encontro marcado para o ano 2000.

TREVISAN, João Silvério. Trair: forma de amar. IV (n° 36): 2,

3, dez. 90/jan. 91.

"Toda a tradução implica numa troca não apenas de cultura 

mas, acima de tudo, de individualidade."

TRIGO, Luciano. Repertório do ócio. VI (n° 49): 2, jul., ago.

93.

Macunaima, figura-sintese da preguiça em nossas letras, 

personagem-personificação desse estado d'alma tão caro 

aos brasileiros.

TRINDADE, Caio Assis. Viva a pornografia e o erotismo! III (n° 

23) : 2, maio 89.

A Poesia Pornô é isto: prazer e liberação, sexo e

politica, sacanagem e revolução.

TURIN, Roti Nielba. Instante do sentir. IV (n° 32) : 2, abr.
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Difícil falar sobre a saudade. Só quem sabe sente de sua 

intensidade, do seu significado.

VALLEJO, César. Estáis muertos. VI (n° 44): 2, jul., ago. 92.

"Os digo, que la vida está en el espejo, y que vosotros 

sois el original, la muerte."

VENTURA, Zuenir. O fetiche do novo. VI (n° 42): 2, mar., abr.

92.

Rediscussão dessa eterna luta entre antigos x modernos.

VENTURELLI, Paulo. Pandorga. II (n° 16): 2, out. 88.

Poema.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Com ou sem rímel. III (n° 22) : 3,

abr. 89.

0 que é humor? 0 humor moderno alivia?

VIEIRA, Pe. Antônio. Influência do céu. VI (n° 43) : 3, maio,

jun. 92.

0 mais antigo pregador que houve no Mundo foi o Céu.

WEINHARDT, Marilene. Entre a clava e o chip. V (n° 40) : 2,
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0 mundo da cibernética esta ai, rápido, incisivo, 

dominador.

WISNIK, José Miguel. '''Laser". VI (n° 48) : 3, maio, jun. 93. 

Poema.

 , Antes e durantes. V (n° 40): 2, 3, ago., set. 91.

A memória escrita não vem só depois ou durante a música, 

mas antes, durante e depois.

WOJCIECHOWSKI, Antônio Tadeu. Que ilha você levaria para um 

livro deserto? E vice-verso? III (n° 24): 3, jun. 89.

Ilha: ?

Livro: Catatau, de Leminski.

-----, Faça arte, meu filho. IV (n° 36): 3, dez. 90/jan. 91.

Poema.

YAMAGAMI, Edgar. Hai kai & Tempurá. IV (n° 30): 2, fev. 90.

"Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, dizem que sou 

nissei."

ZALLA, Rodolfo. Sobre o mercado editorial. II (n° 17): 3, nov.

88.



Histórias em quadrinhos, maior fenômeno de massa que 

alcança cifras de venda extraordinárias.

ZANIN, Marlene. Lixo de Japonês. III (n° 20): 2, fev. 89.

Japão, modelo de civilização.
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ZOREK, Angelo. Felicidade. VII (n° 50): 2, set., out. 93.
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MOSAICO: ÍNDICE DE COLABORADORES SEGUNDO A ORDEM DE PUBLICAÇÃO.

NICOLAU I (n° 12): 2, 3, jun. 88. Jornalismo Cultural. 
Colaboradores:

Marilú Silveira, jornalista; José Maria Cançado, editor 

do jornal Leia; Moacir Amâncio, escritor; Reynaldo 

Jardim, assessor especial de Cultura do Distrito Federal; 

Apoio Theodoro, jornalista; Ademir Assunção, jornalista e 

poeta.

Para se pronunciarem sobre este tópico, foram convidados, 

como se pode observar, nomes importantes do jornalismo, 

além de poetas, editores de jornal, assessores de 

cultura. A ênfase geral foi dada à inexistência de um 

jornalismo de porte em Curitiba. Neste contexto, Nicolau 

destaca-se como exceção. Os textos apontam problemas 

graves do jornalismo cultural, como o despreparo quase 

completo de escritores e criticos sobre as artes, de um 

modo geral.

NICOLAU II (n° 13): 2, 3, jul. 88. Artes plásticas: filha

natural da economia er do cabedal.

Colaboradores: Denise Bandeira, artista plástica;

Waltércio Caldas, escultor; Júlio Plaza, Karin Lambrecht,



artista plástica, Guto Lacaz, artista plástico, Geraldo 

Leão, artista plástico; Alberto Puppi, semioticista.

0 Projeto Agora, com palestras e oficinas de Artes 

Plásticas, promovido pela Associação Profissional dos 

Artistas Plásticos do Paraná e Secretaria do Estado e da 

Cultura, iniciou-se, em Curitiba, no mês de maio de 88.

Os artistas plásticos, escultores, semioticistas, 

professores relacionados acima, participaram deste evento 

e trouxeram para as páginas do Mosaico: "conceitos

relativos sobre o tempo plástico", reflexões 

cientificas", "visão da arte como pulsação 

transformadora", "conceitos de performance", enfim, itens 

imprescindíveis que o artista devia conhecer e 

experimentar no fazer criativo. Tais conceitos também 

obrigou-os a uma revisão dos modos de perceber e avaliar 

uma obra de arte.

NICOLAU II (n° 14): 2, 3, ago. 88. Desenho Industrial.
Colaboradores: Alberto Puppi, semioticista; Roberto

Figurelli, professor da UFPR; Lia Mônica Rossi, 

professora da UFPB; Virginia Borges Kistmann, professora 

da UFPR; José Luiz Caseia, professor da PUC-PR; Gustavo 

Bonfim, desenhista industrial; Lucrécia D'Alessio, 

professora da FAU/USP; Ivens Fontoura, coordenador de 

Museus da SEEC.
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A partir do 5° ENDI (Encontro Nacional de Desenhistas 

Industriais) promovido pela Associação de Desenhistas 

Industriais do Paraná, com apoio da Secretaria de Estado 

da Cultura, "O Desenho Industrial" foi debatido e trazido 

para esta seção, através de alguns de seus luminares. A 

temática, "Caos a discussão da criação" foi o tema 

debatido neste 5o encontro e, a partir deste estudo, 

muitas sugestões para serem aprofundadas nos próximos 

eventos.

Percebeu-se, através das visões de cada participante, o 

questionamento do "Caos, tanto na sua dimensão negativa 

enquanto situação de desordem como em uma dimensão 

positiva como possibilidade de criação de uma nova 

ordem."

NICOLAU II (n° 15): 2, 3, set. 88. Cinema no Paraná.

Colaboradores: Berenice Mendes, cineasta; Peter Lorenzo,

cineasta; Sylvio Back, cineasta e poeta; Fernanda Morini, 

cineasta; Nivaldo Lopes, cineasta; Lu Rufalco, produtora 

de cinema; Lélio Sotto Maior Jr. critico de cinema; 

Celina Alvetti, critica de cinema.

Depoimentos reunidos acusaram o aparecimento de centenas 

de mediocres, oportunistas e embusteiros que em lugar de 

contribuírem para a existência de um cinema paranaense, 

não hesitaram em solapar as sucessivas tentativas de
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profissionalização e expansão desta atividade, neste 

Estado. Para os depoentes foram os filmes paranaenses de 

ficção de curta-metragem no final dos anos 70 e 80 que 

impuseram ao cinema nacional uma linguagem que 

extrapolava a imagem 3x4 do cinema documentário. Falaram 

ainda da crítica cinematográfica evidenciando: Arnaldo

Ribeiro Pinto, Sylvio Back, Francisco Bettega Netto, 

Lélio Sotto Maior Júnior, Dikoff, Estevão Von Harbach, 

Aramis Millarch e Francisco Alves dos Santos.

NICOLAU II (n° 16): 2, 3, out. 88. Labirinto.
Colaboradores: Paulo Venturelli, poeta; Maria Lambros

Comninos, professora; Luis Gustavo M. Guimarães, 

estudante de Comunicação na PUC-PR; Edison Mercuri, 

psicanalista; Jackson Ribeiro, artista plástico; Denise 

Bandeira, artista plástica.

O mosaico, contido na edição de número 16, versou sobre o 

tema do Labirinto, convocado poeticamente, servindo de 

"isca" de infinito, filosoficamente, desenhado no 

percurso no itinerário, na busca da saída.

Como o Minotauro, o ser humano permanecia encerrado no 

labirinto do próprio palácio; a reflexão sobre este tema 

suscitou indagações e como dizia Walter Benjamim: 

"re/fletir sobre pode re/suscitar".
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quadradinhos: um circulo obtuso?

Colaboradores: Eduardo Ribeiro, quadrinhólogo; Mareia

Squiba, orientadora da gibiteca; Flávio Colin,

quadrinista; Rudolfo Zalla, editor; Edson José Cortiano, 

quadrinhólogo; Key Imaguire Junior, arquiteto.

Os textos discutiram a importância e o interesse

despertado pelas histórias em quadrinhos. As revistas em 

quadrinhos apareceram como verdadeiros fenômenos de

massa. Vários quadrinistas, quadrinhólogos, editores de 

revista em quadrinhos trouxeram depoimentos importantes 

para este setor.

NICOLAU II (n° 18): 2, 3, dez. 88. Poesia.

Colaboradores: Rodrigo Garcia Lopes, poeta tradutor; Luis 

Dolhnikoff, poeta; Paulo Leminski, poeta; Glauco Mattozo, 

poeta e Marise Manoel, poeta; Arnaldo Antunes, poeta 

integrante do grupo de Rock Titãs.

0 assunto selecionado teve em vista a produção poética 

dos anos 80.

Percebeu-se que nada de novo havia acontecido. A poesia 

estava doente, doente de idéias, perda de sangue bom, 

criatividade, artesanato, estudo, tudo. Era doença do 

lugar-comum; sacralização do verso curto como o meio mais 

rápido de chegar lá. Todos os textos foram unânimes em

NICOLAU II (n° 17): 2, 3, nov. 88. Quadrinhos, quadrados,



evidenciar que a poesia é a linguagem do desvio, da 

infração, do erro; que não é aquele 1% de inspiração, nem 

os tais 99% de transpiração. É, isso sim, 100% de 

piração; que fazer poesia é tirar leite da pedra, como 

fez Drummond; que, enfim, poesia não se faz com idéias 

mas, sim, com palavras.

NICOLAU III (n° 19): 2, 3, jan. 89. A preguiça.
Colaboradores: Dimas Floriani, sociólogo; João Perci

Schiavon, psicanalista; Edi Puppi, professora de 

Antropologia da PUC-PR; L. B. F. Godoy.

Naquele janeiro tropical Mosaico se propôs a refletir 

sobre: "a dialética entre o direito ao trabalho e o

direito à preguiça", dois itens essenciais e inalienáveis 

sob a ótica de psicanalistas, sociólogos e antropólogos, 

tendo como ponto de partida o panfleto O direito à 

Preguiça, de Paul Lafargue (Cuba, 1842, França, 1911. 

publicado pela Ia vez no L'Egalité, em 1880).

NICOLAU III (n° 20): 2, 3, fev. 89. Ecologia.
Colaboradores: Luiz Renato Munhoz, Vice-presidente do

Movimento de Ação Ecológica (MAE); Edson Struminski (Du 

Bois), montanhista e estudante de Engenharia Florestal da 

UFPR; Marlene Zanin, ex-secretária municipal do Meio 

Ambiente; Jaime Lechinski, jornalista; Vicente
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Michalizen, técnico ambientalista e estudante de 

Agronomia da UFPR; Cleverson Andreoli, ecologista. 

Jornalistas, ecologistas e estudantes refletiram sob 

várias óticas, a questão ecológica, ponto vital para a 

sobrevivência nacional.

Textos de denúncia, apelo às autoridades competentes, 

solicitando providências no sentido de preservar as

belezas naturais do país.

NICOLAU III (n° 21): 2, 3, mar. 89. Loucura.

Colaboradores: Nelson de Andrade Oliveira, psiquiatra;

Roberto Gomes, escritor; Ivan Santo Barbosa, doutor em 

Semiologia; Dulce Mara Gaio, psicanalista.

Psiquiatras sentiram a necessidade da proposição de uma 

nova maneira de se encarar as "doenças mentais"; os

pacientes que apresentam um distúrbio mental mínimo, são 

arrancados de seu convívio familiar e confinados nos 

asilos, perdendo assim sua cidadania, adqúirindo os

trejeitos e manias de seus colegas, quase sempre doentes 

mentais crônicos. Textos de denúncia social em relação a 

procedimentos não só de psiquiatras mas do governo, em

relação aos "alienados".
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Colaboradores: Reinaldo, editor de humor; Dante Mendonça, 

cartunista; Manoel Carlos Karam, escritor; Glauco 

Mattoso, poeta.

Refletir sobre esse tema, na fala diversa de Mosaico e 

nos afazeres do cartunista Glauco, foi a marca e emblema 

presentes neste número.

Através dos textos percebeu-se o conceito de humor sob a 

ótica dos humoristas brasileiros.

NICOLAU III (n° 23): 2, 3, maio 89. Erotismo e Pornografia?

Colaboradores: Ezequias Losso, deputado estadual; Roberto 

Piva, poeta; Cairo Assis Trindade, poeta; Samuel 

Guimarães da Costa, jornalista; Cassiana Lacerda Carollo, 

professora da UFPR; Simone Camargo Dutra, jornalista, 

"Eros", o demônio, pequeno deus subversivo foi o mote e a 

senha não só do Mosaico, mas de toda a edição. Constatou- 

se, portanto, um número inteiro dedicado a este tema e, o 

que é melhor, sem censuras, fruto de uma busca pela 

liberdade de imprensa no pais, em oposição às caretices 

dos anos 80, caracterizadas pela extrema racionalização 

da explosão erótica, filosófica e poética dos anos 60. 

Assistiu-se ao estertor da sociedade industrial e seu 

ascetismo, bem como à total desintegração do capitalismo, 

de todas as suas ramificações e o retorno triunfante de
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Dionisio e sua corte de bacantes, tarados, bêbados,

loucos, ecologistas, anarquistas e poetas.

NICOLAU III (n° 24): 2, 3, jun. 89. Que ilha você levaria para 

um livro deserto? E vice-verso?

Colaboradores: Gilda Poli, secretária da educação/PR;

Maria Angela Biscaia, artista plástica; Berenice Mendes, 

cineasta; Adélia Lopes, jornalista; Luiz Carlos Barbosa, 

diretor do DIOE; Haroldo de Campos, poeta e tradutor; 

Manoel Carlos Karam, jornalista; Armando Ribeiro, pintor 

e escritor; Sérgio Rubens Sossélla, escritor; Luli 

Miranda, professora de guarani; Nuevo Baby, jornalista;

Roberto Prado, poeta; Francisco Camargo, jornalista;

Guilherme Mansur, poeta; Nadyegge, poeta; Sylvio Back, 

cineasta e poeta; Antonio Tadeu Wojciechowski, poeta; 

João Cabral de Melo Neto, poeta; Leila Pugnaloni, artista 

plástica; Dino Almeida, jornalista; Marly de Oliveira, 

poeta; Geraldo Leão, artista plástico; Nelson Faria de 

Barros, jornalista; Key Imaguire Junior, quadrinhólogo; 

Wilson Martins, ensaista; Roberto Martins, poeta; Zeca 

Corrêa Leite, poeta; Hélio de Freitas Puglielli,

jornalista; Jaime Lechinski, jornalista; Helena Kolody, 

poeta; João Gõebel, dir. adjunto do DIOE; Alice Ruiz, 

poeta; Leopoldo Scherner, professor; Nélida Pinon, 

escritora; René Ariel Dotti, secretário da cultura/PR.
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Pela análise da escolha de seus livros preferidos, 

percebeu-se um certo grau de sofisticação de leitor, 

pois, o degrau da escada literária em que chegaram lhes 

permitiu ler, por exemplo, até as obras completas como as 

de Dostoiéwski. Na verdade, assumiram uma posição 

cultural aristocrática, escolhendo autores tais como: 

Joyce, Umberto Eco, Cortázar e outros, não muito 

populares, fora dos circuitos intelectuais ou dos 

programas universitários.

NICOLAU III (n° 25): 2, 3, jul. 89. Vates, watts, volts,

voltas e revoltas: a poesia em choque.

Colaboradores: Jorge Mautner, músico e poeta; Nelson

Capucho, poeta; Alice Ruiz, poeta; Bernardo Pellegrini, 

jornalista; Arnaldo Antunes, poeta e músico; Eduardo 

Ribeiro, poeta; Denise Guimarães, professora.

Questionaram caracterizar uma década como ciclo de 

produção literária. Os textos relembraram Paulo Leminski, 

o samurai poeta que marcou toda uma geração. À silenciosa 

pobreza dos anos 70, a poesia esperou até a década de 80 

para se pronunciar, tendo como uma das características a 

ruptura com a poesia engajada.
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Colaboradores: Newton Rodrigues, jornalista e vice-

presidente do Conselho Federal de Cultura, Milton Hatoum, 

escritor; Aluizio Cherobim, ator e diretor de teatro; 

René Ariel Dotti, Secretário de Cultura do Paraná; 

Teixeira Coelho, escritor.

No Mosaico deste número, encontram-se várias reflexões 

sobre um mesmo tema: "Politica Cultural".

A inexistência de uma politica cultural, no Estado do 

Paraná, a indefinição de uma escala de prioridades por 

parte do governo e o descaso dos candidatos à presidência 

da República em relação à cultura, em suas campanhas 

eleitorais, foram alguns dos tópicos abordados.

NICOLAU III (n° 27): 2, 3, set., out. , nov. 89. A Criação

Literária.

Colaboradores: Domingos Pellegrini, escritor; Roberto

Gomes, escritor e editor; Paulo Henrique Britto, 

tradutor; Eduardo Nascimento, artista plástico; Vera 

Lúcia Perin, advogada.

0 Tema "A criação literária", foi tratado, neste Mosaico 

kafkaniano, bem à moda brasileira. Os depoimentos mostram 

como a própria criação, um prato muito especial pode ser 

servido aos mecenas que, com apetite voraz, transformam 

arte em lucro, deixando o artista de fora. Questionaram 

ainda o desrespeito à questão dos direitos autorais no
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Brasil, mostrando a situação do autor ainda idêntica à do 

inicio da história.

NICOLAU IV (n° 28): 2, 3, dez. 89. Política e Cultura.

Colaboradores: Glauco Mattoso, poeta; Samuei Guimarães da 

Costa, jornalista; Ubaldo Puppi, filósofo; Newton Stadler 

de Souza, escritor; Ruth Bolognese, jornalista. 0 Mosaico 

de n° 28 retomou o tema já explorado no Nicolau n° 26: 

Politica Cultural.

Este tema foi examinado sob vários ângulos, nunca porém, 

dissociado do homem, pois a cultura em tudo tem a ver com 

o ser humano.

Desta forma os sociólogos e socialistas a viram formada 

de costumes e tradições e não de eruditos ou ciência.

NICOLAU IV (n° 29): 2, 3, jan. 90. Final de Década.
Colaboradores: Hugo Mengarelli, teatrólogo; Luiz Gustavo 

Guimarães, estudante de comunicação; Carlos Gaertner, 

músico; Mari Tortato, jornalista; Abrão Assad, arquiteto; 

Edwino Tempski, médico; Teixeira Coelho, professor da 

USP.

Muitas vozes de Mosaico, pontuaram a flash-reflexão sobre 

a década que se foi e a perplexidade ante a nova década 

que se instaurava. Apontaram o excesso de imagens e 

excesso de informações quase como caracteristicas desta
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nova década, trazendo modificações e conseqüências, tais 

como, estranha melancolia dos anos 80, ou seja, a saudade 

de um tempo perdido.

NICOLAU IV (n° 30): 2, 3, fev. 90. Viver a diferença.
Nicolau focaliza a diversidade cultural do Paraná com 

depoimentos de Jaime Lechinski, jornalista; Edgar 

Yamagami, poeta; Sylvio Back, cineasta; João Manuel 

Simões, poeta.

NICOLAU IV (n° 31): 2, 3, mar. 90. Design & Designers.
Colaboradores: Gustavo Amarante Bomfim, professor; Ivens

Fontoura, curador da I Bienal; Valéria London, designer; 

Virginia Borges Kistmann, professora da UFPR; Ivan 

Assumpção de Macedo, professor da UFPE; Eduardo Barroso 

Neto, diretor técnico do LBDI.

0 Mosaico de número 31, apresentou uma reflexão sobre 

"design & designers", através das mais importantes vozes 

brasileiras na especialidade.

Um balanço nos últimos dez anos mostrou uma ampla 

perspectiva para o Design, que se incorporou ao setor 

produtivo deixando, portanto, de ser uma excentricidade 

de intelectuais e empresários.

Ainda considerado, naquela época, objeto pouco 

identificado, através da I Bienal Brasileira, os espaços
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foram abertos para muitos afazeres, não só no campo de 

ensino como na atuação profissional.

NICOLAU IV (n° 32): 2, 3, abr. 90. Saudades.

Colaboradores: Roti Nielba Turin, professora da USP;

Helena Kolody, poeta; Luiz Groff, cronista; Braulio 

Tavares, escritor; Nelson Capucho, jornalista; Norberto 

Carlos Irusta, psicanalista.

Nos flash-reflexões do Mosaico, percebeu-se a 

impossibilidade de traduzir este sentimento sugerido 

nesta edição. Alguns a definiram como a emoção nascida de 

um conjunto de sensações, de lembranças, tentativas de 

resgatar e atualizar vivências que permaneceram 

indeléveis na memória. Outros, através do anagrama: 

saudade/se-dá-duas (vezes) , seguiram uma linha mais 

lacaniana.

NICOLAU IV (n° 33): 2, 3, maio, jun. , jul. 90. As artes e

desartes do sonho.

Colaboradores: Teixeira Coelho, professor da USP; Roberto 

Prado, poeta; Lucia Santaella, semioticista da PUC/SP; 

Edilberto Coutinho, escritor; Eny Carbonar, advogada 

penitenciarista.
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Depoimentos revelaram "preocupações" em relação a este 

tema que se tenderá a não existir na chamada pós- 

modernidade.

Apresentaram pontos de vista bem diferenciados, ou seja, 

estudos teóricos feitos por semioticistas, análises 

críticas de advogados penitenciários, que expuseram seus 

sonhos particulares em relação às prisões e, enfim, 

várias abordagens considerando "o sonho" representativo 

de uma das mais arteiras dentre as linguagens humanas.

NICOLAU IV (n° 34): 2, 3, ago., set. 90. O charme in-discreto

da sedução.

Colaboradores: Ary Pararraios, palhaço; Chaim Samuel

Katz, psicanalista; Orlando Azevedo, fotógrafo; Eleonora 

Greca, bailarina; Berenice Mendes, cineasta.

No Mosaico de n° 34, "a sedução" foi o tema sugerido, 

tratado por um palhaço, um jornalista, um fotógrafo, uma 

bailarina, um cineasta. Na leitura dos textos observou- 

se, numa disposição aparentemente arbitrária, o sentido 

que os ligou, ou seja, a própria sedução.

Os resultados foram pequenos pedaços independentes,

confirmando a justaposição. Nesse encontro de

diversidades, mais uma vez, Nicolau mostrou a cultura 

como ela é: arlequinal, fragmentária, feita uma colcha de 

retalhos.
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Estado & Cultura.

Colaboradores: Roberto Gomes, escritor; Anita Helena

Schlesener, filósofa; Edison Mercuri, educador; Roberto 

Piva, poeta; Denise Bandeira, artista plástica.

Este tema foi exposto pela terceira vez em "Mosaico". No 

n° 28 (Nicolau III, 2, 3, dez. 89), ele apareceu com o

titulo "Politica e Cultura" que, por sua vez, retomou o 

tema já explorado no Nicolau n° 26 - "Politica e

Cultura". Por que a preferência pelo tema? A resposta 

encontrou-se nos próprios textos: "Cultura é matéria de

progresso"; adquirir cultura, significa obter habilidade 

de julgamento e discernimento, ampliando os próprios 

horizontes. Tanto as razões, tantas quantos foram os 

apelos ao governo, para que este não escamoteasse de suas 

responsabilidades a Politica Cultural, pois cabe a este 

gerir, financiar, fomentar e preservar as várias 

manifestações culturais do seu povo. Nicolau insistiu 

nesta pauta. É, como dizia Roberto Gomes, "Já escrevi 

este filme antes, há muitos anos, várias vezes."

NICOLAU IV (n° 36): 2, 3, dez. 90/jan. 91. Tradução/Traição.

Colaboradores: Lúcia Cherem, tradutora do português para

o francês; Aurora Bernardini, tradutora do russo e do

NICOLAU IV (n° 35): 2, 3, out. , nov. 90. Cultura & Estado,



italiano; João Silvério Trevisan, tradutor do espanhol; 

Modesto Carone, tradutor do alemão; Thadeu Wojciechowski, 

tradutor do polonês; Denise Bottmann, tradutora do 

inglês.

Neste exemplar, Nicolau acolheu as vozes dos tradutores, 

de várias linguas: do português para o francês, do russo, 

do italiano, espanhol, polonês, alemão e inglês.

Para eles todo cuidado foi pouco na hora de mexer com o 

texto original, pois, na arte literária, tudo é

fundamental, os significados, as gradações de tom, etc. 

Desta forma a tradução literal só é possivel quando a 

afinidade entre as linguas o permite. Como requisito 

básico consideraram que todo tradutor tem que ser poeta 

para dominar a palavra, a frase, o ritmo, e só então

descobrir o seu próprio ritmo; ele é, portanto, o

transcriador, resguardando o espirito do original.

Estes e outros pontos são vitais para o tradutor

"acertar" com a obra do autor, para que a empatia venha 

sempre em primeiro plano.

Nicolau deu muita ênfase nas traduções que apareceram não 

só no Mosaico, mas em outras seções, não fixas, sempre 

repetidas em vários exemplares.
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NICOLAU V (n° 37): 2, 3, fev., mar. 91. Nova/Velha Utopia.



Colaboradores: Nelson Werneck Sodré, ensaísta e

historiador; Roberto Campos, deputado federal (PDS-RJ) ; 

Télia Negrão, jornalista; Walmor Marcelino, jornalista.

O Mosaico apresentou textos polêmicos, analisando a 

utopia presente no espírito dos que pensam nas mudanças 

políticas e sociais, as sucessões de utopias ao longo da 

história, pois sem utopia não se faz história; a velha 

utopia, florescida primeiro no séc. XVIII, como 

coroamento das imensas transformações trazidas com a 

dessacralização do mundo, o processo marxista, uma velha 

utopia que entrou em crise e finalmente a nova utopia, 

chegando com os ventos vindos do mundo lá fora.

NICOLAU V (n° 38): 2, 3, abr., maio 91. Eternidade.
Colaboradores: Flávio Meirinho, físico; Ramón Hernandez,

escritor; Jorge Luis Borges, poeta; José Luis da Silva, 

astrônomo; Hermann Heinrich, matemático.

Ampliando o carnaval de idéias, Nicolau pautou, neste 

Mosaico, um tema misterioso pelo qual, em vão, 

"filósofos, poetas, nautas e marinheiros navegaram". Das 

reflexões apresentadas em Mosaico, encontramos as falas 

contra o tempo, de Cari . Gustav Yung, o conceito de 

eternidade sob o ponto de vista da Física, a visão de 

escritores, poetas (José Luis Borges, Ramón Hernandez), 

astrônomos e matemáticos.
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Colaboradores: Valéria Prochmann, jornalista; Malu

Maranhão, jornalista; José Maria Correia, delegado de 

policia; Gilberto Dimenstein, jornalista.

Nicolau, neste exemplar, refletiu sobre este tema, 

denunciando, por exemplo, a violência diária que sofrem 

homens, mulheres e crianças nos acampamentos e ou 

assentamentos, a violência contra as mulheres que apanham 

de seus maridos, a violência contra o menor de rua, a 

violência policial ou paramilitar, e finalmente, mostra 

estatísticas, apontando nas principais capitais do pais, 

milhares de crimes contra as pessoas.

NICOLAU V (n° 40): 2, 3, ago., set. 91. Ler e Escrever.
Colaboradores: Lúcia Santaella, semioticista; Marilene

Weinhardt, professora; José Miguel Wisnik, músico; Alcino 

Leite Neto, editor; Luiz Geraldo Mazza, jornalista.

No Mosaico de n° 40, o registro do Ler e Escrever foi 

feito frase a frase. Leitura e redação ocuparam o centro 

de muitas preocupações, em relação, por exemplo, ao lugar 

em que estas habilidades ocupariam na era da imagem 

computadorizada. Num outro aspecto, a escrita musical 

também foi alvo de reflexões, relacionada aos grandes 

compositores como Chopin, Schubert, Mozart e outros.

NICOLAU V (n° 39): 2, 3, jun., jul. 91. Violência.



207

NICOLAU V (n° 41): 2, 3, out., nov. 91. Com que epígrafe você 

grafaria sua vida?

Colaboradores: Carlos Nejar, poeta; Gilda Poli,

secretária da cultura/Pr; Olga Savary, poeta; Hélio 

Jaguaribe, historiador; Plinio Doyle, bibliógrafo; Lya

Luft, escritora; Irondi Pugliesi, diretora da imprensa 

oficial/Pr; Glauco Mattoso, poeta; Aramis Chain, 

livreiro; Luiz Geraldo Mazza, jornalista; Leila 

Pugnaloni, artista plástica; Helena Kolody, poeta; Célia 

Musilli, editora do caderno 2 da folha de Londrina.

O Mosaico deste exemplar foi extremamente diferente e 

criativo. O tema partiu da pergunta: Com que epígrafe

você grafaria sua vida?

Os epigramas apresentaram uma fina ironia, utilizando, 

na maioria das vezes, versos de poetas como: Helena

Kolody, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski e 

outros.

As epigrafes solicitadas sintetizaram não o espirito de 

um livro, ou de uma obra, mas sim de toda uma vida! Em 

alguns epigramas, percebeu-se frases extraidas dos 

ditados populares.

NICOLAU VI (n° 42): 2, 3, mar., abr. 92. Antigo/Moderno.



Colaboradores: Charles Baudelaire, poeta; Zuenir Ventura, 

jornalista do JB; Armando Freitas Filho, poeta; Augusto 

Massi, professor de Literatura da USP; Cassiana Lacerda 

Carollo, pesquisadora.

A batalha entre o novo e o velho foi explorada naquele 

Mosaico de uma forma bem dialética. Questionamentos sobre 

o que é ser moderno num pais arcaico como sinônimo de 

preguiça intelectual, o fetiche do novo, os poetas 

menores sob ponto de vista de Charles Baudelaire, foram 

alguns dos temas abordados.

NICOLAU VI (n° 43): 2, 3, maio, jun. 92. Angústia da

Influência.

Colaboradores: Henrique Morozowicz, músico; Claudia

Roquette Pinto, escritora; Leo Gilson Ribeiro, crítico de 

literatura; Pe. Antônio Vieira, pregador; Haroldo de 

Campos, poeta.

Este tema registrou o processo de imitação observado na 

música, onde os jovens escolheram um grande mestre como 

seu modelo ideal, na literatura, onde os escritores 

buscaram a maternidade literária, nas traduções, como 

desvio do trajeto normal do poema, revelando que a 

angústia da influência só poderá haver nos talentos 

nanicos ou quase inexistentes.
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Colaboradores: Hilda Hilst, escritora; César Vallejo,

poeta; Cari Gustav Jung, psicanalista; Lúcia Santaella, 

semioticista; Estrela Ruiz Leminski, criança;

Austragésilo de Athayde, presidente da ABL.

Este tema, de certa forma inominável, ocupou o espaço 

daquele Mosaico. Abordagens diferenciadas, revelaram a 

ótica de uma criança enfrentando a morte com um realismo 

surpreendente, de um poeta fazendo uma Cantilena para a 

morte, de psicólogos e psicanalistas renomados, dando 

"dicas" para o ser humano enfrentá-la, de semioticistas, 

buscando tempos imemoriais, quando a humanidade tinha 

preenchido o enigma simbólico e o dilaceramento real da 

mesma e, finalmente, a ótica dos escritores, abordando o 

tema de uma forma bem hermética.

NICOLAU VI (n° 45): 2, 3, set., out. 92. Saudade.

Colaboradores: Dulce Mara Gaio, psicanalista; Helena

Kolody, poeta; Antonio Houaiss, filólogo; Arseni 

Tarkovski, escritor; Néri Pedroso, jornalista.

Mosaico de n° 45 registrou, com dificuldades, este tema e 

a palavra continuou sendo ponto de honra, por suas 

conotações sentimentais e emocionais. Apresentar um 

"manual de saudade", falar "como chorar de saudade", 

"Re(a)cordar o coração do ser, soar a-corda-do sentir",
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constatar que "só na saudade se repete a travessia dos 

dias sem retorno", foram algumas das possibilidades 

apresentadas para interpretar a palavra "Saudade" ou 

"Sehnsucht" que, mesmo mudando a lingua, o sentimento 

continuou sendo sempre o mesmo.

NICOLAU VI (n° 46): 2, 3, nov., dez. 92. Ética.
Colaboradores: René Ariel Dotti, jurista; Carlos Chagas, 

jornalista; Mary Allegretti, ecologista; Ricardo Gomyde, 

diretor da UNE/PR.

Neste Mosaico, vários conceitos de jornalistas, 

ecologistas, politicos, tentaram definir este tema. Tais 

conceitos a consideraram ora como a ciência que estuda o 

uso que o individuo faz de sua liberdade para atingir o 

seu último fim, o bem comum, ora como simplesmente a 

ciência da conduta que deve ser "vigilante", em relação 

aos direitos de todos os individuos. A partir dos 

conceitos, analisaram casos, como por exemplo, reserva 

dos Ianomâmis, levantando e questionando vários 

problemas.

NICOLAU VI (n° 47): 2, 3, mar., abr. 93. Feminino.
Colaboradores: Manuel da Costa Pinto, jornalista; Sylvio 

Back, cineasta; Abrão Assad, arquiteto; Orlando Azevedo, 

fotógrafo; João Antônio, escritor.
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Nicolau , neste exemplar, prestou uma homenagem às 

mulheres no seu dia internacional. Desta forma, os temas 

do Mosaico também se reportaram às mesmas. Os 

colaboradores (jornalista, fotógrafo, arquiteto, 

escritor), foram unânimes em reconhecer na mulher todo o 

desenvolvimento da humanidade. As formas literárias 

também representaram-na em seus poemas e o fotógrafo 

assumiu definitivamente o mergulho dos povos da 

dualidade.

NICOLAU VI (n° 48): 2, 3, maio, jun. 93. Tempo.

Colaboradores: Manoel de Barros, poeta; Fernando Severo, 

cineasta; Maria Comninos, helenista; José Miguel Wisnik, 

músico.

0 tema começou a ser explorado no Editorial como um 

"tempo voraz este que consome desde a sombra até um 

séquito de estrelas". E os questionamentos apareceram 

depois nos textos dos colaboradores sob várias 

perspectivas. 0 poeta fez uma viagem de retorno para 

encontrar o lugar "donde ele me fez". 0 cineasta tentou 

capturá-lo pelas câmeras aprisionando-o em

fotogramascelas, na sala de montagem, a helenista em seu 

ensaio, entre outros fatores, fez uma distinção entre 

exterior e o tempo interior e, finalmente, o músico 

prendeu-o por um fio que uniu os dois amantes.
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Colaboradores: Beatriz Bracher, editora; Luciano Trigo,

jornalista; Henrique Alves, presidente da UBE; Nancy 

Carneiro, psicanalista; Mário de Andrade, feiticeiro 

inventor.

Quase todos os textos remeteram ao personagem 

"Macunaima", do livro homônimo de Mário de Andrade, 

figura sintese da preguiça nas letras brasileiras: 

"personagem-personificação mesmo deste estado d'alma tão 

caro aos brasileiros". Para reforçar neste detalhe, os 

poetas relembraram que a poesia e todas as artes nasceram 

do talento e da preguiça e é na preguiça que também 

desarmam as paixões.

NICOLAU VII (n° 50): 2, 3, set., out. 93. Felicidade.

Colaboradores: Carlos Dala Stella, poeta; Glória Flügel, 

fotógrafa; José Paulo Paes, tradutor; Mauro Alice, 

cineasta; Solda, cartunista; Andréia Ricardo, estudante; 

Ursula Kuhlemann, guia de turismo; Sérgio Rubens 

Sossélla, escritor; Paulo Silva, bancário; Manoel Carlos 

Karam, publicitário; Eleonora Greca, bailarina; Angelo 

Zorek, jornalista; Ademir Assunção, poeta; Osmário dos 

Santos, reprógrafo; Hilton Barcelos, músico; Floripes 

Rosa, cozinheira; Jaime Lechinski, jornalista; Anamaria

NICOLAU VII (n° 49): 2, 3, ago. 93. Ai, que Preguiça!



Filizola, professora; Jomard Muniz de Britto, agitador 

cultural; Geraldo Magela, poeta; Josiane Dias, 

universitária; Douglas Haquim, delegado de policia; 

Silvia Broin, artesã; Helena Kolody, poeta; Hélio Leites, 

performer; Gilda Poli, professora; Pablo Picasso, artista 

plástico.

0 tema deste Mosaico foi retratado por vários 

"pensamentos" que compuseram o desenho incrustado na 

página. Os colaboradores eram bem versáteis: poetas,

fotógrafos, cineastas, publicitários, artistas plásticos 

e outros. E eles arriscaram alguns palpites afirmando que 

"Felicidade é nunca passar necessidade", "Felicidade é 

viver", "Felicidade é coisa de criança", e assim por 

diante.

NICOLAU VII (n° 51): 2, 3, nov. , dez. 93. A Questão

Científica.

Colaboradores: Albert Einstein, gênio; Ronaldo de Freitas 

Mourão, astrônomo; Djalma Redondo, fisico; Cunha 

Fernandes, geneticista.

Para pensar a questão cientifica, a presença do texto do 

gênio Albert Einstein: A imagem do mundo foi

imprescindivel.

Os outros textos foram também abordados por cientistas, 

astrônomos, fisicos e geneticistas renomados. As questões
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abordadas variavam entre a questão das "patentes", como 

uma concessão que o Estado fazia ao inventor de um 

determinado produto ou processo para que ele pusesse em 

disponibilidade o seu conhecimento, a crise da ciência no 

Brasil, onde as diversas causas são relacionadas e a 

preocupação com as "instituições ameaçadas".

NICOLAU VII (n° 52) : 2, 3, mar., abr. 94. O que Narciso acha

feio.

Colaboradores: Alberto Puppi, designer; Iara Lessa,

jornalista; Ivo Barroso, tradutor; Norberto Irusta, 

psicanalista; Sérgio Medeiros, mitólogo.

0 mito de Narciso foi o tema sugerido para ser pensado no 

Mosaico de n° 52. Mitólogos importantes e populares como 

Bronislaw Malinowski, Mircea Eliade, foram citados para 

embasamento das reflexões, direcionando para concepções 

mais modernas, pois o mito não pode ser reduzido a uma 

"tábua de mandamentos" com a função de ensinar a nascer, 

crescer, envelhecer e morrer, como nos famigerados ritos 

de passagem.

NICOLAU VIII (n° 53): 2, 3, maio, jun. 94. O Fogo.

Colaboradores: Fernando Paixão, editor (Brasil); Andréa

Lombardi, poeta (Itália); Alain Gheerbrandt, mitólogo 

(França); Maria Comninos, professora (Grécia).
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Naquele Mosaico internacional, o tema foi abordado por 

mitólogos, professores, representantes da Itália, França, 

Grécia e Brasil. Trouxeram "a história dos que procuravam 

a estória do fogo" num conto atribuído a um desconhecido 

discípulo de Pierre Menard, a simbologia do fogo na época 

clássica, na Grécia, o poder encantatório do fogo como 

símbolo de purificação, o fogo como símbolo da libido, 

segundo Freud e outros estudos.

NICOLAU VIII (n° 54): 2, 3, jul., ago. 94. Dinheiro

Sim/Dinheiro Não.

Colaboradores: Manoel de Barros, poeta; Hélio de Freitas 

Puglielli, filósofo; Nelson Padrella, humorista; Maribel 

Jonadarque, estudante.

"Tutu, níquel, réis, pecúnia, dólar, real, mango... 0 nome 

não importa pois o interessante é mesmo tê-lo em mãos." 

Filósofos, em seus textos, analisaram as intrigas em 

torno de fortunas, lucros, especulações da Bolsa e 

heranças de magnatas, temas estes usados pelos escritores 

como filão subliterário, rendendo milhões para as 

editoras. Poetas desafiaram os leitores com o poema Um 

ser que não conhece ter, pois para este ser toda a 

riqueza é passar perto do dinheiro e não desejá-lo.
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Ciúme.

Colaboradores: Helena Katz, critica de dança; Renata

Cromberg, psicanalista; Nelson Capucho, jornalista; 

Marcos Henrique Guimarães, poeta; Jake, escritora.

Este tema apareceu em narrativas, poemas, sempre como 

falta, como uma indesejada paixão triste, despertado não 

só em adultos, como em crianças.
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A palavra "mosaico", metalingüisticamente, isto é, 

relativo ao dicionário, significa uma reunião de pequenas 

pedras, quase sempre cúbicas, multicoloridas, justapostas de 

maneira a formar um desenho e incrustadas em cimento. Dessa

definição, emergiu a forma através da qual. foram tratadas as

sinteses de textos compostos de fragmentos visivelmente 

distintos em relação a um tema único, sempre sugerido pelo 

diretor do tablóide. Foram enfoques diferenciados formando uma 

multiplicidade de visões e registros.

Até o número 11 (maio de 88), imperou neste mesmo espaço 

o Painel, caracterizado pela temática evidenciando a 

diversidade de opiniões. Desde então a substituição desta 

seção pelo Mosaico favoreceu a convergência de pontos de

vista.

Nicolau, como projeto cultural, cujo objetivo era um 

compromisso com o saber e a cultura, não se limitou a apenas 

transmitir conhecimentos mas ofereceu subsídios ao leitor para 

a construção deste saber. Assim, na seção Mosaico, 

identificaram-se as inúmeras fontes que os colaboradores

revisitaram, servindo de base para suas reflexões. Dentre 

estas, a fonte filosófica, fruto de investigação de tudo o que 

o homem pensa e faz, visando buscar os significados que não se

MOSAICO: Quadro geral da seção



revelam à primeira vista. Foram, então, privilegiados tópicos 

da Filosofia Moral em alguns temas, por exemplo: Erotismo64,

mostrando a força dessa energia que impulsiona o ser humano a 

agir, a procurar o prazer e a alegria, não apenas como ser 

pensante, mas como "ser desejante"; Morte65, em seus aspectos 

histórico-sociais, revelando dificuldades que o homem sente 

para lidar com ela, relacionada com sua incapacidade para 

lidar com a vida; Viver a diferença66, quando o homem, como ser 

livre, decide e age como quer, tendo o poder de escolher e 

ser, independentemente das forças que o constrangem; A 

preguiça67, quando o lazer é questionado como uma criação da 

civilização industrial.

No tema A Questão Científica68, com base na Filosofia das 

Ciências, implicitamente se referiu a dois tipos de abordagem 

do mundo, àquela feita pelo homem comum, assistemática, de 

maneira casual, espontânea, baseada no senso comum, e à outra, 

a cientifica, como uma conquista mars recente da humanidade.

A Ética também teve seu espaço no Mosaico, num esforço de 

recuperação da mesma, passando pela necessidade de não 

esquecer a dimensão planetária da sociedade contemporânea, 

quando todos os pontos da terra, "essa aldeia global" se acham 

ligados pelos meios de comunicação e pelos mais velozes meios 

de transportes.

64 Nicolau, n° 23
65 Nicolau, n° 44
66 Nicolau, n° 30
67 Nicolau, n° 49
68 Nicolau, n° 51
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Nicolau pareceu ter dado, ao mito, um lugar de 

importância. 0 objetivo foi mostrar como um conceito tão amplo 

e rico pode ser amplamente abordado. Nisto foram exemplares os 

temas Labirinto69, Fogo70, Tempo11, 0 que Narciso acha feio72 e 

outros.

Partindo do pressuposto que a criatividade humana não

fica confinada ao território das artes, mas que também é

necessária à ciência e à vida em geral, Nicolau, também, nas

pautas de Mosaico, abriu espaço para que designers,

desenhistas industriais, poetas, cineastas, tradutores,

quadrinhólogos, expusessem suas reflexões sobre Arte,

atribuindo, desta forma, sentidos à realidade que os cercava.

Muitos outros temas do Mosaico ainda percorreram caminhos

pela Física, pela Mecânica Relativista, pela Astronomia, pela

Matemática, buscando um conceito de Eternidade73, Final de

década74, Tempo75, na busca nostálgica do tempo perdido,

mostrando como os tempos são duros para o coração dos homens

que se tornaram mais realistas que idealistas.

Nicolau, em três seções, através dos textos Cultura à

margem,76 Faltam providências,77 Mais cultura na cultura,78

refletiu estas questões, acusando o Governo pela falta de uma

69 Nicolau, n° 16
10 Nicolau, n° 53
71 Nicolau, n° 48
12 Nicolau, n° 52
73 Nicolau, n° 38
74 Nicolau, n° 29
75 Nicolau, n° 48
76 Nicolau, n° 26
77 Nicolau, n° 26
78 Nicolau, n° 26
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Política Cultural, como uma cadeia de opções, em tempo e 

espaços determinados, impedindo, dessa forma, ao homem 

acumular através das experiências que foi sendo capaz de 

realizar, converter em idéias as imagens e lembranças, a 

princípio coladas às realidades sensíveis e, depois, 

generalizadas, deste contato inventivo com o mundo natural.

Fiel ao significado do nome da seção, a mesma pautou-se 

pela apresentação, ao mesmo tempo, de uma pluralidade de vozes 

e uma pluralidade de temas.
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CAPÍTULO IV

MIRANTE

Nada mais apropriado que um mirante 
para ficar observando. Mirar
aproximado. Mirar afastado. Olhar que 
se situa no passado, com vistas no 
presente. Com visão telescópica, 
observar a distância, capturando na 
memória, o que marcou a experiência. 
Com visão macroscópica, aproximar-se 
dos gestos mentais que tecem estas 
lembranças.

(Roti Nielba Turin, Nicolaur n° 18, 
p.3)



peripécias de am telejomalista
William Bonner

Deez...
O número, anunciado em voz grave, provoca um silêncio no ambiente. 

Estamos num estúdio de teievisáo.
Deez...
Segundos... Em dez segundos estamos no ar. Câmera acionada, micro

fone aberto, veemência e adrenalina. Dez segundos. Tempo que separa a 
atenção da tensáo. Estamos atentos aos monitores. Dez segundos de silêncio. 
E  estamos tensos. Dez. vinte vezes por jornal.

Antes de ouvir o primeiro aviso dos dez segundos —  na voz do assistente 
de estúdio —  o telejornalista passou horas na redação, outro salào. bem 
menos assustador no aspecto, mas táo estressante quanto o pnmeiro. Mesas 
e cadeiras, telefones em profusão, televisores e computadores aos montes. 
Lugar barulhento e enfumaçado pelos cigarros, habitado por seres estranhos. 
Alguém já disse que se esse hábitat for coberto, vira circo. Se for cercado, 
vira manicômio.

Mas. esse ambiente rigorosamente insalubre seduz jovens profissionais 
ou candidatos a tal. O que eles vêem de atraente nesse trabalho pode ser 
apenas a fama. o reconhecimento pelas pessoas, na rua. Um desejo comum 
e plenamente justificável. Mas. como dizia o pioneiro na apresentação de 
telejomais no Brasil —  Gontijo Te odoro — . essa profissão deve ser exercida 
como uma espécie de sacerdócio (até porque, muitas vezes, a abordagem 
nas ruas exige uma padénda quase papal). Amém.

Quem entrou nesse negócio nos últimos anos desmistificou duas idéias 
antigas: a de que esse era um “emprego-de-meia-hora" e a idéia de que 
o apresentador não precisava ter idéia alguma.

O "emprego-de-meia-hora*’ não existe mais. Vem de uma época em 
que o apresentador era um locutor e. portanto, limitava-se a ler o que era 
redigido por um grupo de editores. O profissional moderno (argh!) escreve 
o que lê. discute o que apresenta. A  colaboração no processo de produção 
do jornal é uma segurança pra ele e pra toda a equipe, a garantia de que 
uma pane num V T  não vai deixá-lo com aquela expressão estúpida diante 
da câmera. É  que. em condições normais, o telejornal tem começo, meio 
e fim. Tem um tempo predeterminado de duração. Tem textos e imagens 
editados com alguns minutos de antecedência. E  quando é assim, qualquer 
cidadão que saiba ler o português tem chances de apresentar ás noticias, 
isso é TV.

Mas. quando o imprevisível sabota a expectativa, o jornal náo tem 
hora pra começar nem pra acabar. Quando o imponderável surpreende, o 
tclcprom ptcr náo tem nenhum texto e náo há imagens gravadas. Quando 
o fato sacode o cotidiano, o jornal nasce de» f gfWKf. Tl^pentinamcntc. a
T V  têm que vírar-i 
profissional tem que se virar.

Este é o Juízo Final do tele jornalista. A  possibilidade do prazer, quase 
orgástico, de ser um apresentador.

Atenção... deez...

WILUAM BONNER nasceu no dia 16 de novembro de 1963. em São Paulo SP Jornalista 
tormado pela USP. Já apresentou todos os programas da Rede Globo, exceto o "Globo 
Repórter". Atualmente apresenta o Jornal da Globo".
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MIRANTE: ÍNDICE ALFABÉTICO DE COLABORADORES.

ALLEGRETTI, Mary. Resistência e meio ambiente. IV (n° 35) : 2,

out., nov. 90.

Quem vai enfrentar esse desafio?

ALVES, Henrique L. A década de Nicolau. IV (n° 29) : 2, jan. 

90.

Concessão do Prêmio de melhor divulgação Cultural de 87 

ao Nicolau.

ASCHER, Nelson. Defesa da intolerância. VI (n° 42) : 3, mar.,

abr. 92.

"Nunca houve, que eu lembre, tamanha crise de consciência 

de linguagem no Brasil quanto esta em que vivemos 

atualmente."

ASSUNÇÃO, Ademir. No Futuro a gente se encontra. II (n° 15) :

2, set. 88.

"Noticias fantásticas aos que ficaram. Mensagem cifrada, 

mas nem tanto."

No ar, o jornal Nicolau.

BIAL, Pedro. No ar. VI (n° 51): 3, nov., dez. 93.
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ago., set. 91.

O "emprego de meia-hora" não existe mais. O profissional 

moderno escreve o que lê, discute o que apresenta.

BRACHER, Beatriz. Aprendiz de coisas. VI (n° 43) : 3, maio,

jun. 92.

As dificuldades que um autor inédito pode ter junto às 

editoras.

CASTRO, Alexandre. O que não passa na tevê. VI (n° 49) : 3,

jul., ago. 93.

O governo federal criou uma comissão para analisar a 

televisão e achar meios de impedir os supostos excessos 

de programas nas áreas de sexo e violência.

CRISTALDO, Janer. Em ritmo de ganso. IV (n° 36): 2, dez.

90/jan. 91.

A humanidade caminha em ritmo de ganso: um passo, uma

cagada!

D'ANGELIS, Wagner. Direitos humanos já. III (n° 27): 2, set.,

BONNER, Willian. Perpécias de um telejornalista V (n° 40) : 3,

out., nov. 8 9 .



"Os direitos humanos representam o corolário e ao mesmo 

tempo - a esperança de paz e justiça à humanidade."

DIAS, Silvia. Ponta de iceberg. VI (n° 48): 3, mar., jun. 93.

Os criticos batem na tecla da falência da criatividade.

DOLHNIKOFF, Luiz. O Cachorro Louco. III (n° 25): 3, jul. 89. 

Referência ao poeta Paulo Leminski.

DOTTI, René Ariel. Resistência. II (n° 17): 3, nov. 88.

"Sob a inspiração de uma "Resistência Democrática" 

reúnem-se depoimentos e documentos de um tempo político e 

cultural de nosso país, sacudido pela viragem ideológica 

dos anos 60 e com marcantes repercussões em nosso 

espírito e na formação da História Nacional."

FLORIANI, Dimas. Cultura, informação, democracia. I (n° 12):

12, j un. 88.

O próprio capitalismo coloca a necessidade de rever o 

conceito de propriedade em relação à propriedade social. 

A TV, os jornais, as revistas deveriam incorporar essa 

nova realidade.
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GIESSE, Doris. Bruta flor do querer. VI (n° 47): 3, mar., abr.

93.
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Os poemas publicados são exclusivos para Nicolau.

HELIODORA, Bárbara. Os incompetentes. VII (n° 53) : 3, maio,

jun. 94.

As artes jamais foram levadas a sério no quadro 

brasileiro, no qual todo e qualquer tipo de educação já é 

tão mal conduzido.

JÚNIOR, Nailor Marques. A propósito da crítica. II (n° 16): 3, 

out. 88.

"A critica é uma bela desgraçada que nada cria nem jamais 

criará."

JUNIOR, Miguel Reale. Justiça e justiceiros. IV (n° 34): 2,

ago., set. 90.

A sociedade deve denunciar os justiceiros, para impedir 

que o temor se instaure nas grandes cidades que temerá 

tanto o delinqüente como seu algoz.

MAGALHÃES, João Carlos Marques. A Vida e seus processos. III 

(n° 26) : 2, ago. 89.

A vida não é cientificamente definivel. Novo paradigma 

surgirá, capaz de integrar diversas áreas de conhecimento 

como a biologia, a ecologia e a antropologia.



fev. 90.

O mundo ingressa na última década do derradeiro século do 

milênio embrenhado na névoa da confusão teórico- 

ideológica.

MARCELLINO, Walmor. Pornografias. III (n° 23): 3, maio 89.

A situação da infância brasileira é um escândalo que não 

pode ser silenciado.

MATTOSO, Glauco. Quem sair da panelinha cai no fogaréu. III 

(n° 22): 3, abr. 89.

Autor de O que é Poesia Marginal (Ed. Brasiliense), poeta 

implicitamente marginal no aspecto cultural.

MORALES, Leandro. O Brasil em Nova York. VII (n° 54): 3, jul., 

ago. 94.

"Só me interessa o que não é meu." (Oswald de Andrade). 

NUNES, Sebastião. A Terra devastada da poesia. III (n° 19): 3, 

jan. 89.

1. O poeta como marginal.

2. Poesia Revolucionária.

3. Uma poética de provocação.

4. O efêmero e o eterno.
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MANFREDINI, Luiz. Tropeços do fim do milênio. IV (n° 30) : 2,
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89.

0 pagamento de "royalties" a algumas comunidades 

indígenas, cujas terras foram atingidas por projetos 

mineralógicos ou hidrelétricos, tornará transparente a 

todos os indios a origem e quantidade dos recursos 

recebidos.

OLÍVIO. Coisa de índio. III (n° 28): 2, dez. 89.

Um lider indígena, da reserva de São Marcos, em Barra dos 

Garças (MT) faz a reportagem do Mirante.

PEREIRA, Mário. Como nasceu uma nova proposta. II (n° 14) : 2,

ago. 88.

Descreve o programa denominado "Orçamento Discriminado de 

Recursos Humanos".

PROCHMANN, Régenis Bading. Hipócrates e hipócritas. V (n° 38): 

2, abr., maio 91.

Visão hipocrática com respeito à Medicina. (0 mais 

importante deve ser o doente).

OLIVEIRA, José João. Cidadania indígena. III (n° 21) : 3, mar.

PROLIK, Eliane. Arte torna à arte. III (n° 20): 3, fev. 89.



0 artista, hoje, não tem e nem percebe a relação com a 

sociedade.

PUPPI, Ubaldo. Domínio excludente da escrita. V (n° 39): 2,

jun., jul. 91.

Na civilização escriturai moderna, os chamados 

analfabetos são condenados à marginalização, pela 

violência institucional do domínio excludente da escrita.

QUEIROZ, Rachel de. 0 milênio. VI (n° 45): 3, set., out. 92. 

"Estamos realmente no final de uma era."

REDIZ, Joaquim. Estamos enlatados. IV (n° 31): 2, mar., 90.

"Ou este país cresce, e amadurece, ou encolhe, e 

desaparece."

REQUIÃO, Roberto. Por que Nicolau? VI (n° 46): 3, nov., dez.

92.

O Nicolau saiu pela Ia vez, em julho de 1987. Entra em 

seu 6o ano, colhendo louvores, não somente em plano 

nacional, como internacional.

RIBEIRO, Leo Gilson. As duas faces de Cristo. VIII (n° 55) : 3, 

set., out. 93.

As maravilhosas missões de ajuda aos desvalidos.
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A quem caberá a função de possibilitar desenvolver e 

estimular o hábito de leitura, sem o qual a Literatura 

não consegue sobreviver?

SANTAELLA, Lúcia. Agora já. II (n° 13): 2, jul. 88.

"Será que aquilo, que o futuro terá como arte do nosso 

tempo corresponderá ao que o nosso pensamento agora 

teimosamente nos condiciona a sentir como arte?"

SNEGE. Jamil. Paisagem islenha. III (n° 24). 3, jun. 89.

Poema.

SEVERO, Fernando. Longa vida ao curta! VII (n° 52) : 3, mar.,

abr. 94.

Até meados dos anos 80, o filme curta-metragem era visto 

no Brasil como um gênero de cinema menor.

TELLES, Lygia Fagundes. Na viragem do século. V (n° 41): 3,

out., nov. 91.

Desde os tempos coloniais nunca fomos tão dependentes, 

tão conformadamente colonizados como nestes dias de 

tamanha decadência dos nossos usos e costumes.

RIBEIRO, Luiz Felipe. Literatura: ensino e crise. IV (n° 33):

2 maio, jun., jul. 90.
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TORRES, Antônio. Abram-se sinais. IV (n° 32): 2, abr. 90. 

"A nossa literatura tem vingado um bocado, 

estardalhaço nem remandiola, e aonde chega, deixa 

marca."

TURIN, Roti Nielba. Memorações. II (n° 18): 3, dez. 88. 

"Olhar que se situa no passado."

VERÍSSIMO, Luis Fernando. Sonhando Louis. VI (n° 44): 3, 

ago. 92.

Realização de um sonho.

ZOUZA, Herbert de. Para recriar o Brasil. VI (n° 50): 3,

out. 93.

Ação de Cidadania.

sem 

a sua

jul.,

set.,
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MIRANTE: ÍNDICE DE COLABORADORES SEGUNDO A ORDEM DE PUBLICAÇÃO

NICOLAU I (n° 12): 12, jun. 88. Cultura, Informação e

Democracia.

Dimas Floriani.

Questionamento sobre o jornal como veiculo de informação 

mais democrático que o livro, conceitos sobre o fato 

cultural, criação e recriação de manifestações culturais 

pela sociedade, posicionamento de questões sobre a 

democracia no Brasil e revisão do conceito de propriedade 

social colocado pelo próprio capitalismo.

NICOLAU II (n° 13): 2, jul. 88. Agora já.
Lúcia Santaella.

Análise dos conceitos relativos às Artes Plásticas, 

questionando as leituras futuras das artes deste tempo.

NICOLAU II (n° 14): 2, ago. 88. Como nasceu uma nova proposta. 

Mário Pereira.

Exposição feita pelo secretário de Administração Mario 

Pereira, do Governo Álvaro Dias sobre a implantação de 

uma nova proposta, o "DRH", orçamento Discriminado de 

"Recursos Humanos", cujo objetivo principal é evitar a



contratação indevida e indiscriminada de pessoal, 

valorizando o servidor público que efetivamente trabalha.
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NICOLAU II (n° 15): 2, set. 88. No Futuro a gente se encontra. 
Ademir Assunção.

Mensagem cifrada, feita pelo poeta e jornalista sobre 

noticias fantásticas aos que ficaram.

NICOLAU II (n° 16): 3, out. 88. A propósito da crítica.
Nailor Marques Júnior.

Análise da critica literária principalmente sobre poesia, 

desconexa falando de coisas que os autores nem sonharam 

em dizer em seus poemas, notando uma maior preocupação 

com a aparência do poema, do que com a poesia que 

continha nele, ou seja, uma preocupação maior com o "como 

dizer" do que com "o que dizer".

NICOLAU II (n° 17): 3, nov. 88. Resistência.

René Ariel Dotti.

Comentário sobre o livro "Resistência Democrática" que 

reúne depoimentos e documentos sobre a Revolução de 1964 

no Brasil, 0 livro registra também narrativas sobre a 

ditadura nos tribunais militares, revelando os 

sofrimentos e as torturas dos presos politicos.



Roti Nielba Turin.

Lembranças do passado capturando na memória fatos que 

marcaram experiências vividas em Curitiba.

NICOLAU III (n° 19): 3, jan. 89. A Terra devastada da poesia.
Sebastião Nunes.

Discussão da poesia envolvendo quatro aspectos:

1. 0 poeta como marginal - a poesia é a marginalidade 

porque é um produto sofisticado da cultura.

2. Poesia Revolucionária - toda grande poesia é 

revolucionária porque transforma radicalmente a 

percepção, atropela a apreensão obstruída por conceitos 

estereotipados.

3. Uma poética de provocação e marginalidade - poesia e 

provação são os tripés de uma nova estética.

4. 0 efêmero e o eterno, a mediocridade cultural, não 

enxerga senão o produto de consumo pré-mastigado.

NICOLAU III (n° 20): 3, fev. 89. Arte torna à arte.
Eliane Prolik.

0 texto elaborado a partir das aulas do professor e 

artista plástico Luciano Fabro, um dos idealizadores da 

"Arte Povera", importante movimento artistico italiano 

dos anos 60, mostra que, historicamente, mesmo em suas

NICOLAU II (n° 18): 3, dez. 88. Memorações.



crises a arte sempre manteve relacionamentos estreitos e 

de interesse com a sociedade.

NICOLAU III (n° 21): 3, mar. 89. Cidadania indígena.

José João Oliveira.

0 texto questiona sobre os pagamentos de "royaltys" a 

algumas comunidades indigenas cujas terras foram 

atingidas por projetos mineralógicos ou hidrelétricos, 

tornando transparente a todos os indios a origem e a 

quantidade dos recursos recebidos.

NICOLAU III (n° 22) : 3, abr. 89. Quem sair da panelinha cai no 

fogaréu.

Glauco Mattoso.

Avaliação feita pelo próprio autor do livro 0 que é 

poesia marginal, da Coleção Primeiros Passos (Editora 

Brasiliense) .

0 autor foi apedrejado pela critica dos poetas marginais 

que não foram mencionados no livro.

NICOLAU III (n° 23): 3, maio 89. Pornografias.

Walmor Marcellino.

Texto de denúncia sobre a situação da infância, dos 

idosos, dos indios, das mulheres subjugadas, dos 

desempregados e daqueles que têm baixa renda.
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Poema de Jamil Snege.

Nicolau neste exemplar se debruça sobre o vasto 

imaginário que o homem acumulou sobre o tema: "Ilha dos

mares do sul". No Mirante a estranha paisagem vista pelo 
poeta.

NICOLAU III (n° 25): 3, jul. 89. 0 Cachorro Louco.

Luiz Dolhnikoff.

Mirante deste exemplar acompanha a edição toda dedicada a 
Paulo Leminski, poeta paranaense.

NICOLAU III (n° 26): 2, ago. 89. A Vida e seus processos.
João Carlos Marques Magalhães.

0 texto aprofunda o conceito biológico de vida, que 

apresenta novo paradigma, capaz de integrar diversas 

áreas do conhecimento, como a biologia a ecologia e a 

antropologia, causando grande impacto em vários ramos da 

ciência.

NICOLAU III (n° 27): 2, set., out., nov. 89. Direitos humanos 

já.

Wagner D'Angelis.

NICOLAU III (n° 24): 3, jun. 89. Paisagem islenha.



"Os direitos humanos representam o corolário e ao mesmo 

tempo - a esperança de paz e justiça à humanidade." 

Dicotomia entre a teoria e a prática dos direitos 

humanos.

NICOLAU III (n° 28): 2, dez. 89. Coisa de índio.

Olivio.

Texto de um indio guarani do sul de São Paulo, 

denunciando o exterminio da cultura indigena, antevendo 

permanentes lutas contra o inimigo não só dos indios, mas 

dos negros, dos operários, dos migrantes, de todos que 

sofrem a opressão.

NICOLAU IV (n° 29): 2, jan. 90. A década de Nicolau.
Henrique L. Alves.

Reconhecimento do Nicolau como exemplar, marcando época, 

sendo, portanto, apontado como modelo de jornalismo 

literário pela Associação Paulista dos Criticos de Arte - 

AP CA.

NICOLAU IV (n° 30): 2, fev. 90. Tropeços do fim do milênio.

Luiz Manfredini.

Análise das ideologias que se confrontam nos circulos 

acadêmicos, na seara das "intelligentzia", no mundo do



mass-midia sobre os fenômenos ocorridos na última década 

do derradeiro século do milênio.
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NICOLAU IV (n° 31): 2, mar. 90. Estamos enlatados.
Joaquim Rediz.

Análise feita em versos do contexto social e politico nas 

vésperas do milênio, sob a ótica de um professor de 

design, alinhavando o quanto é paradoxal ser brasileiro.

NICOLAU IV (n° 32): 2, abr. 90. Abram-se sinais.
Antônio Torres.

Avaliação da literatura brasileira fora do Brasil, vista 

como um conjunto de múltiplas faces, associada a de 

outros paises da América Latina, mas diferenciada pelas 

suas peculiaridades.

NICOLAU IV (n° 33): 2, maio 90. Literatura, ensino e crise.
Luis Filipe Ribeiro.

Opinião sobre o ensino da literatura, diferente de 

análise de texto que apareceu sobre uma versão renovada e 

aperfeiçoada em relação à análise sintática que afastou 

muita gente do caminho das letras.

NICOLAU IV (n° 34): 2, ago. , set. 90. Justiça e justiceiros.



Pedido de denúncia aos justiceiros, executores de 

condenação sem processos e sem defesa, impedindo que o 

temor se instaure nas grandes cidades, que temerá tanto o 

delinqüente como o seu algoz.

NICOLAU IV (n° 35): 2, out. , nov. 90. Resistência e meio

ambiente.

Mary Allegretti.

Relato de seminários sobre o meio ambiente organizado por 

posseiros em São João do Araguaia no Poligono das 

Castanhas, sul do Pará e na Amazônia entre seringueiros 

do Acre, que apresenta um dos exemplos mais perfeitos da 

relação entre resistência politica e meio ambiente.

NICOLAU IV (n° 36): 2, dez. 90/jan. 91. Em ritmo de ganso.
Janer Cristaldo.

Balanço dos principais acontecimentos mundiais 

esquerdistas lembrando entre outros fatos, a morte do 

socialismo em 89, e avaliação dos passos da humanidade 

que anda em ritmo de ganso, ou seja, um passo uma cagada.

NICOLAU IV (n° 37): 2, maio, jun., jul. 90. Câmera voltada

para Vida.

Verner & Willy Schumann.
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Miguel Reale Júnior.



Análise da situação do cinema que atravessa como o pais, 

uma crise sem precedentes na história. Culturalmente o 

cinema é uma das artes mais representativas e, desta 

forma, o cinema paranaense precisa renascer, aproveitando 

o contingente de setores do Estado, além da formação de 

novos técnicos e roteiristas.

NICOLAU V (n° 38): 2, abr., maio 91. Hipocrates e hipócritas. 
Régenis Bading Prochmann.

Visão hipocritica da Medicina que considera o doente o 

fator mais importante da área. Segundo Hipocrates, a 

melhor qualidade de um filósofo deve residir na figura de 

um médico, como desinteresse monetário, modéstia,

dignidade e julgamento tranqüilo, decisão, conhecimento 

do que é necessário ao doente e libertação de todas as 

superstições.

NICOLAU V (n° 39): 2, jun., jul. 91.
Ubaldo Puppi. Domínio excludente da escrita.

Conceito sobre analfabetismo e agrafia. Análise da 

civilização escriturai moderna em que os chamados

analfabetos são condenados à marginalização, pela
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violência institucional do dominio excludente da escrita.



teiejornalista.

Willian Bonner.

Relato do caminho da noticia passando pela redação, 

desmistificando idéias antigas, distinguindo jornalista, 

de locutor profissional moderno que limitava-se a ler o 

que era redigido por um grupo de editores.

NICOLAU V (n° 41): 3, out., nov. 91. Na viragem do século.
Lygia Fagundes Telles.

Análise da posição que ocupava o escritor brasileiro e 

suas circunstâncias, neste pais com sessenta milhões de 

analfabetos e mais outro tanto vivendo em estado de pura 

pobreza num clima de desencanto e indignação.

NICOLAU VI (n° 42): 3, mar., abr. 92. Defesa da intolerância. 
Nelson Ascher.

Análise da consciência de linguagem no Brasil, ou seja, a 

capacidade de atuar, com conhecimento de causa sobre o 

programa central que orienta a nossa e qualquer outra 

civilização.

NICOLAU VI (n° 43): 3, maio, jun. 92. Aprendiz de coisas. 
Beatriz Bracher.
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NICOLAU V (n° 40): 3, ago., set. 91. Peripécias de um



Com base em suas experiências, a autora fez uma análise 

das dificuldades que um autor inédito pode ter junto às 

editoras. Sem dados suficientes, o editor aposta em 

livros cujo assunto e/ou estilo sejam parecidos com os 

que venderam bem antes dele.

NICOLAU VI (n° 44): 3, jul., ago. 92. Sonhando Louis.

Luis Fernando Veríssimo.

Relato de seu projeto de vida que incluia procurar um 

curso de música em Washington D.C. para aprender "pistom" 

e que, anos depois, culminou em reunir os velhos amigos e 

tocar em bailes para o público de sua juventude.

NICOLAU VI (n° 45): 3, set., out. 92. 0 milênio.
Rachel de Queiroz.

Estudos dos indicios dos fatos registrados dos signos de 

mudança em relação ao final de uma era na esperança de 

que vai renascer tudo melhor.

NICOLAU VI (n° 46): 3, nov., dez. 92. Por que Nicolau?
Roberto Requião.

Avaliação do periódico Nicolau que entra em seu 6o ano, 

se transformando em porta-voz de uma cultura oficial 

mostrando que é possivel ao Governo Paranaense



estabelecer uma política cultural sem paternalismo e sem 

interferência na produção cultural.
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NICOLAU VI (n° 47): 3, mar., abr. 93. Bruta-flor do querer. 
Doris Giesse.

Poemas publicados exclusivos para o Nicolau

NICOLAU VI (n° 48): 3, mar., jun. 93. Ponta de iceberg.

Sílvia Dias.

Análise sobre a propaganda que nos últimos anos vem 

ganhando aspectos mais racionais que os característicos 

da comunicação dos anos 70.

NICOLAU VI (n° 49): 3, jul., ago. 93. O que não passa na tevê 

Alexandre Castro.

Avaliação feita pelo governo federal que criou uma 

comissão para analisar a televisão e achar meios de 

impedir os supostos excessos de programas nas áreas de 

sexo e violência.

NICOLAU VI (n° 50): 3, set., out. 93. Para recriar o Brasil. 

Herbert de Souza.

Análise sobre o Brasil nos aspectos sociais, mostrando 

uma falta de futuro em relação à vida no campo e na 

cidade.
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Pedro Bial.

Exemplo de um texto jornalístico mostrando o jornal 

Nicolau em edição telejornalística.

NICOLAU VII (n° 52): 3, mar., abr. 94. Longa vida ao curta! 
Fernando Severo.

Análise do filme curta-metragem visto no Brasil como um 

gênero do cinema menor.

NICOLAU VII (n° 53): 3, maio, jun. 94. Os incompetentes.
Bárbara Heliodora.

Avaliação sobre ensino do teatro no Brasil oferecido pelo 

Ministério da Educação que insiste em turmas de 40 

alunos, dando diploma a quarenta incompetentes, já que na 

prática não se consegue ensinar nada a turma desse 

tamanho.

NICOLAU VII (n° 54): 3, jul., ago. 94. O Brasil em Nova York 
Leandro Morales.

Visão do Brasil sob a ótica de um escritor estrangeiro, 

residente em Manhattan.

NICOLAU VI (n° 51): 3, nov. , dez. 93. No ar.

NICOLAU VIII (n° 55):3, set.,out. 93. As duas faces de Cristo.



Leo Gilson Ribeiro.

Relato da Conferência da ONU sobre População e 

Desenvolvimento, realizada no Cairo (Capital do Egito) 

tendo como pauta: o crescimento geométrico da população

predominantemente pobre do mundo e a necessidade de se 

erigir um dique contra essa inundação, capaz de tornar o 

planeta ingovernável, em breve.
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"Mirante" significa ponto elevado de onde se descortina 

um vasto horizonte, pavilhão em lugar montanhoso, para que 

dele se possa apreciar vistas panorâmicas; miradouro, 

belvedere79.

0 termo deu origem a uma seção de destaque no Jornal

Nicolau, presente nos números de 12 a 55, localizada à página

3 (página impar que, na editoração, merece temas de maior 

importância), ocupando sempre duas das quatro colunas à 

direita da página, trazendo uma foto do autor, cujo nome era 

colocado no final de seu texto com especificações pertinentes. 

Seu significado é um "lugar" de onde se tem uma visão geral da 

sociedade, ao mesmo tempo que se pode observar o conjunto dos 

fatos no dinamismo de sua evolução, ou, como afirmou TURIN80 :

Nada mais apropriado que um mirante para ficar 
observando. Mirar aproximado. Mirar afastado. Olhar que 
se situa no passado, com vistas no presente. Com visão
telescópica, observar a distância, capturando na memória
o que marcou a experiência. Com visão microscópica, 
aproximar-se dos gestos mentais que tecem estas 
lembranças.

MIRANTE: Quadro geral da seção

79 LAROUSSE CULTURAL, São Paulo: Nova Cultura, 1995, p. 4009
80 TURIN, Roti Nielba Memorações. Curitiba. Jornal Nicolau, n° 18, p.3



A seção ganhou interesse à medida que trouxe a 

colaboração de pessoas de várias profissões, de diversas 

ideologias e, sobretudo, com formação cultural capaz de 

produzir uma análise dos diversos modos de vivência em 

sociedade, modos esses que se reverteram em temas especificos 

como literatura, arte, poesia, cidadania, justiça social, 

ecologia, entre outros semelhantes.

Como sujeitos pensantes desses temas, destacaram-se os 

colaboradores tipicos. Em seguida, a participação do escritor, 

a contribuição do poeta, e de todos os demais: sociólogos,

produtor de filme, indio, critico de arte, advogado, 

antropólogo, médico, filósofo, modelo, tradutor, editor, 

secretário de estado, comunicador, artista, professor de 

literatura, secretário da cultura, professor de arquitetura, 

professor de genética, advogado e historiador. A participação 

desses profissionais foi masculina e feminina, mas com 

incidência maior de homens.

Como são diversas as ocupações e formação especializada 

dos autores, também os temas levantados foram variados, 

englobando, em ordem de prioridade O Nicolau e seus prêmios, o 

indio e sua cidadania, a critica da arte e da cultura. No 

total dos números, os temas se entrelaçaram. Intercalaram-se 

os direitos humanos, a ajuda aos necessitados, o direito dos 

excluidos da sociedade à cidadania e a necessidade de ajuda a 

à infância, com lamentos de maus tratos à poesia e
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especialmente à poesia marginal. Ora sobressaíram os temas 

relacionados aos anos 60, às leis orçamentárias, à confusão 

teórico-metodológica, à indústria que não atende o país, à 

denúncia dos justiceiros e à saudade do Brasil de quem está no 

exterior; ora se tratou a respeito da literatura, dos filmes 

de curta metragem, dos poemas, do sexo e da violência na 

televisão, da necessidade de leitura, do analfabetismo social, 

do apresentador de televisão, da dificuldade de escrever um 

livro, da importância da medicina e da preservação do meio- 

ambiente.

As preocupações presentes na seção situaram-se menos nas 

desigualdades sociais e na necessidade de vivência da 

cidadania para todos e, mais, na cultura, na arte, na poesia e 

na ideologia, evidenciando que o Mirante está mais alinhado 

com os profissionais de cultura superior e com especialização.

Observou-se que, apesar da presença de escritores de 

renome internacional como Rachel de Queiroz, Luis Fernando 

Veríssimo e Lygia Fagundes Telles, as preocupações com as 

desigualdades sociais e cidadania indígena partiram de 

advogados, índios e sociólogos como Herbert de Souza; também 

se fez notar que o jornalista se preocupou com as reportagens, 

o diretor de cinema, com os filmes, o filósofo, com o 

analfabetismo social, a antropologia, com o meio-ambiente. 

Enfim, houve preocupações em diversos âmbitos como a fome, os
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problemas dos menores, dos justiceiros, dos indios e, no 

âmbito literário, a poesia e a linguagem.

Entretanto, também se observou que cada qual se voltou

apenas aos assuntos parcelizados, ou seja, cada disciplina 

cuidou do que lhe disse respeito, sem levar em conta o

contexto geral dos fatos.

Portanto, permaneceu a necessidade de um novo paradigma 

apoiado na organização "autopoiética", cujo significado está

no programa genético como resultado da história evolutiva dos 

seres vivos que têm seus sistemas complexos, unidos pela

organização dos componentes que têm recursos próprios para se 

unir. Nesse paradigma, o conceito biológico da vida vai

integrar a biologia, a ecologia e a antropologia.

Cabe lembrar o texto de Cari G. Jung, citado pelo médico

Régenis B. PROCHMANN81:

Está se tornando cada vez mais óbvio que não é a
fome, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio
homem, o maior perigo da humanidade, porque ele não
dispõe de proteção adequada contra epidemias psiquicas,
infinitamente mais devastadoras que as maiores 
catástrofes naturais.

Em outras palavras, o homem atual está buscando uma alma, 

acima de tudo, porém, o Mirante, seção que significa essa 

visão de conjunto incluindo o presente e o futuro já inscrito 

no presente, deteve-se apenas em algumas constatações 

parcelizadas, ou seja, sem desmerecer seus esforços, falhou
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81 PROCHMANN, Régenis Bading. Hipocrates e hipócritas. Curitiba, Jornal Nicolau, n° 38, p. 3



prioritariamente com seus objetivos essenciais, nos números de 

12 a 55.

Apresentou, aleatoriamente, a semente da renovação por 

meio de um médico e de um geneticista que trouxeram, em seu 

texto, essa visão ampla, critica, complexa e integradora.
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