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Com a generosidade dos que 
sabem muito, ele sempre 
está disponível para atender 
e compartilhar tudo que 
aprendeu em suas incursões 
acadêmicas e profissionais 

Melhor perguntar para o João Laércio 
a última segunda-feira, estive no lan-
çamento do livro “História Artística e 
Cultural de Maringá”, de autoria do 
historiador João Laércio Lopes Leal, 

projeto patrocinado pela Secretaria Municipal de 
Cultura. Anunciado desde o ano passado, poucas 
vezes um livro sobre a história de Maringá foi tão 
aguardado. A ansiedade era natural. Além do ine-
ditismo do tema, havia a expectativa de qualida-
de em decorrência da capacidade do autor.   
O historiador João Laércio Lopes Leal vem 
sendo, nas últimas duas décadas, âncora das 
principais pesquisas acadêmicas que versam, 
não importa a área de origem, sobre a história de 
Maringá. Como na propaganda do Posto Ipiran-
ga, quando alguém precisa de socorro para escla-
recer algum fato ou para mapear fontes de pes-
quisa, logo ouve: “melhor perguntar para  o João 
Laércio”. Com a generosidade dos que sabem 
muito, ele sempre está disponível para atender e 
compartilhar tudo que aprendeu em suas incur-
sões acadêmicas e profissionais. 
Amigo das irmãs dele, eu o conheci quando ele, 
saindo da adolescência, havia decidido prestar 
vestibular para História. Na época, eu estava na 

metade da graduação.  Foi um aluno dedicado 
e apaixonado. Ainda naquela fase, integrou-se 
ao recém-criado Projeto Memória, instituído na 
administração do prefeito Said Ferreira. Partici-
pou, como estagiário, da equipe coordenada pelo 
historiador Sidnei Munhoz e pelo sociólogo Edu-
ardo Montagnari. De lá para cá, tornou-se, ele 
próprio, âncora do setor, que sobreviveu às mu-
danças de prefeito e foi institucionalizado como 
gerência do Patrimônio Histórico de Maringá.  
Por alguma idiossincrasia, ele desdenhou da car-
reira universitária e fez a opção pelo exercício 
profissional naquele órgão. Os pesquisadores de 
todas as áreas agradecem. É difícil mensurar 
com exatidão, mas é possível dizer que a ampla 
maioria das pesquisas relacionadas à história de 
Maringá, desenvolvidas no último quarto de sé-
culo, contou com seu apoio direto ou indireto. 
Isso para não falar no atendimento a jornalistas 
e estudantes do ensino básico. 
Muitas pessoas lhe cobravam, porém, uma pro-
dução bibliográfica compatível com seu investi-
mento. A cobrança fazia sentido, mas, às vezes, 
não levava em consideração de que ele já havia 
legado, em publicações institucionais, preciosas 

contribuições.  
Cito o exemplo do catálogo de fontes do Patrimô-
nio Histórico, editado na metade da década de 
1990. Outro produto foi o livro “Teatro em Marin-
gá”, publicado quando da inauguração do Teatro 
Calil Haddad. Merece menção destacada, ainda, 
o livro sobre a história da Vila Operária, elabora-
do para ser o primeiro de uma série intitulada 
“História dos Bairros”. O mesmo pode ser dito do 
livro comemorativo ao centenário de nascimen-
to do primeiro prefeito de Maringá, Inocente Vil-
lanova Jr., uma coleção de documentos cuja coor-
denação ele participou. Esse é mais um projeto 
que mereceria sequência, gerando uma série que 
abarcasse a documentação relativa aos demais 
chefes do Executivo. 
Todos os materiais citados acima, de feição insti-
tucional, têm sua assinatura. Agora, estimulado 
e apoiado pela Semuc, o historiador elaborou e 
legou esse novo título. Voltarei a escrever sobre 
a estrutura do livro e seu conteúdo em breve. 
Por enquanto, digo apenas que correspondeu ple-
namente à elevada expectativa. Nasce como um 
clássico. Que o historiador não tarde a produzir 
novos títulos. 
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ATRIZ 

Eva Wilma está  
internada no  
Albert Einstein 
A atriz Eva Wilma, 82, está inter-
nada em estado estável desde a 
última sexta-feira no hospital Al-
bert Einstein, em São Paulo. Se-
gundo o filho, John Herbert Ju-
nior, a atriz teve uma leve em-
bolia pulmonar, que foi tratada 
com medicamentos. Ela respon-
deu bem ao tratamento e segue 
em recuperação na UTI. Ainda 
sem previsão de alta, a atriz deve 
deixar a UTI e ser transferida 
para o quarto hoje. O trabalho 
mais recente de Eva Wilma na 
TV foi na novela “Verdades Se-
cretas” (2015), como Fábia, mãe 
de Anthony (Reynaldo Gianec-
chini). 
///Folhapress 

SÉRIE 

“Jane the Virgin” entra no catá-
logo da Netflix a partir de sexta-
feira. Em 2015, a produção ven-
ceu o Globo de Ouro de melhor 
atriz em série de comédia pelo 
o trabalho de Gina Rodriguez 
(foto), que interpreta a protago-
nista. O seriado já é exibido desde 
novembro no País pelo canal 
pago Lifetime. Inspirada na te-
lenovela venezuelana “Juana la 
Virgen”, o programa flerta com o 
gênero original ao escalar atores 
latinos que já trabalharam em no-
velas e ao mostrar personagens 
que vivem assistindo aos folhe-
tins eletrônicos. Como a própria 
Jane, protagonista católica que, 
por influência da avó, adora ver 
telenovelas. /// Folhapress 

‘Jane the Virgin’ entra na Netflix sexta-feira 
LITERATURA 

O clube de leitura Bons Casmur-
ros, organizado pelo jornalista 
Victor Simião, propõe a leitura 
do romance “As Intermitências 
da Morte”, do escritor português 
José Saramago, para o próximo 
encontro, que acontecerá no sá-
bado do dia 9 de abril, das 17h às 
19h, nas Livrarias Curitiba do Ma-
ringá Park Shopping. Todos são 
convidados e a participação do 
clube de leitura é gratuita. Pede-
se, apenas, que a obra seja lida 
antes do encontro. Clássico de Sa-
ramago, “As Intermitências da 
Morte” foi publicado em 2005 e 
já se destaca logo na frase inici-
al do livro:  “No dia seguinte nin-
guém morreu”.  /// Wilame Prado 

Saramago é tema 
de encontro dos 
Bons Casmurros 

“Fred Fudido riu alto e forçado, 
cheirou uma linha preparada na 
capa do CD da The Head Cat 
e aumentou o volume da músi-
ca – seguimos bebendo e fingin-
do que o rock´n roll ainda fazia 
algum sentido”... “Algumas mu-
lheres têm essa dificuldade/de 
entender que também são lite-
ratura”... “a violência esquece 
tudo, menos o tesão”... “a busca 
pela felicidade/torna-se apenas 
uma tentativa/de ser fiel às suas 
fugas”... “Não era o cheiro habitu-

Wilame Prado 
wilame@odiario.com y

Bandido bom... é escritor 
LITERATURA 

 Gaúcho radicado em São Paulo, Bruno Bandido é uma das grandes promessas literárias do País 
 Jovem escritor tem um livro de contos lançado e peças encartadas no Cemitério de Automóveis 

ESTANTE A

TEM UM PALHAÇO AGRES-
SIVO E UM HOOLIGAN 
TRISTE EM ALGUM LUGAR 
AQUI DENTRO 
Autor: Bruno Bandido 
Editora: Bartlebee 
Número de páginas: 104 
Preço: R$ 34,90 

al de uma roupa de baixo femi-
nina, é claro – aquela fragrância 
forte e seca que por mais limpa 
que a calcinha esteja você ainda 
pode sentir se sugar bem fundo”. 

Os excertos acima foram re-
tirados do livro “Tem um pa-
lhaço agressivo e um hooligan 
triste em algum lugar aqui den-
tro” (Bartlbee, 104 páginas, R$ 
34,90), livro de estreia do pro-
missor e jovem escritor gaú-
cho Bruno Bandido, nascido 
em 1990.  

Após temporada em Salva-
dor, ele anuncia que se mudou 
para São Paulo (SP) recentemen-
te. Para quem não quiser com-

prar o livro no site da Amazon, é 
possível conhecer um pouco do 
trabalho dele no blog brunoban-
dido.wordpress.com. 

Mesmo sendo “só” mais um 
que jogou seus textos na internet 
e impressionou pela qualidade, 
em sua curta carreira literária 
Bandido coleciona alguns feitos 
importantes: teve o conto “A arte 
de apagar cigarros com cuspe” 
publicado na revista Granta, o 
qual recorta um fim de tarde da 
vida de Cal, que mora com o pai 
e com a namorada dele, uma 
travesti; alguns textos de teatro 
dele já foram encenados no Ce-
mitério de Automóveis, em São 
Paulo, com direção de Ademir 

Muniz; e recebeu elogios dispa-
rados por escritores importan-
tes da cena atual, como Marce-
lo Mirisola e Mário Bortolotto 
(que assina o prefácio do livro de 
Bandido). 

“Tem um palhaço...” é nar-
rado em primeira pessoa. Em 
forma de contos, alguns em for-
mato de poesia, o livro pare-
ce ser uma espécie de diário 
do autor: em tempos de Karl 
Ove Knausgård obtendo suces-
so mundial, poderia ser uma 
boa alternativa literária. Mas tal-
vez seja só impressão. O livro se 
torna amplo ao representar, nos 
relatos crus e sinceros, uma ge-
ração que precisa encarar as ar-
madilhas do tédio contemporâ-
neo em meio ao uso de drogas, 
experimentações sexuais e pro-
blemas psiquiátricos. 

No universo de Bruno Bandi-
do, cabem travestis, jovens ar-
mados, usuários de drogas, álco-
ol e gente que busca o sexo a todo 
instante. Uma espécie de sub-
mundo de classe média. Seus 
personagens são jovens que se 
ferram bastante, mas não aque-
les jovens de uma favela, por 
exemplo.  Jovens que atraves-
sam as madrugadas bebendo, 
arrumando confusão e não sa-
bendo bem o que fazer no outro 
dia: se optam pelo suicídio ou se 
aceitam viver mais um dia. 

“Boa parte do que escrevo fala 
desse tipo de gente mesmo. Foi 
minha onda escrever sobre isso 
por um bom tempo. Acho que 
meio que retratava o que eu 
tava vendo na época, e o que 
eu tava querendo explorar tam-
bém, gente meio deslocada na 
vida. Os travestis, por exemplo, 
são um ótimo exemplo disso. 
Tem a personagem no meu 
conto da Granta, também no 

conto ‘Sofia’, que tá no meu livro. 
Eu bebia num bar em Porto Ale-
gre, perto da minha casa, fre-
quentado por algumas traves-
tis. Eram travestis bem margi-
nais. Acabei virando parceiro 
de copo de algumas delas. Foi 
natural que personagens assim 
fossem aparecendo nas minhas 
histórias. Eram deslocados na 
vida e no próprio corpo, mulhe-
res em corpos de homem, tendo 
que mudar isso na marra, gosto 
de pensar nisso, aprendi muito 
bebendo com elas”, conta Ban-
dido. 

Bandido não é Bandido. Bandi-
do é apelido. Bruno Goularte é o 
nome de batismo. “É um apelido 
de guri. Comecei a usar já em Ja-
guarão, pra fazer minhas coisas, 
teatro, música etc. Lá é uma ci-
dade muito pequena. O apelido 
pegou e eu também não queria 
usar meu sobrenome pra escre-
ver, tocar etc. Olhando agora, 
acho que parte disso foi uma ten-
tativa de dizer que meus pais 
não tinham nada a ver com as 
merdas que eu fazia.” 

Bandido agora é freelancer 
em SP – e passa boa parte 
do tempo registrando cenas 
da grande metrópole para pos-
tar no Instagram. Em Salvador, 
atuava como revisor em uma 
agência de publicidade. Mesmo 
assim, não se pode imaginar ao 
certo se ele utiliza o tempo livre 
para escrever.  

Para ele, escrever não é obriga-
ção. Talvez por isso escreva tão 
bem. “Não me preocupo com a 
literatura contemporânea. Com 
o cenário e tudo o mais. Na ver-
dade, me preocupo com muito 
pouca coisa. Não preciso escre-
ver. Se eu não for um escritor, 
tudo certo. Mas sigo escrevendo 
quando posso e tento melhorar, 

SEM PRESSA. Bruno Bandido: “entre trabalho, séries, livros, mulher, 
cachorros e bebidas, escrevo só no tempo que sobra.”  —FOTO: DIVULGAÇÃO 

pelo menos trabalho um pouco 
pra isso. Sem nenhuma pressa. 
Tenho três livros que, se eu tiver 
vivo e tempo o suficiente pra es-
crever, sei que ainda vão sair. Um 
vai ter uma pegada sobrenatu-
ral, sem título por enquanto, é 
uma história sobre abuso infan-
til. Outro é uma história meio po-
licial chamada ‘Livre é o Lutador 
de Sumô’. O terceiro é uma nove-
la, ‘Miséria e Exílio’, essa é mais 
parecida com a pegada do meu 
livro de contos”, finaliza. 

ISTO É BRUNO 
BANDIDO  

Ele jamais pretendeu 
estudar. Faculdades e 
colégios só funcionam 
para jovens que querem 
se tornar babacas com 
dinheiro, ele sempre dizia. 
Para Cal, professores não 
ensinam sobre enfrentar 
a solidão e o fracasso, 
não ensinam como uma 
enfermeira solitária deve 
lidar ao chegar em 
casa e não ter ninguém 
com quem compartir o 
vazio — preferia levar 
a vida fritando batatas, 
carregando pacotes ou 
algo assim, às vezes ele 
iria a bares, arrumaria 
brigas e, no outro dia, 
mentiria ao seu chefe 
que reagiu a um assalto. 
Pensou que seria bacana 
ver sua garota no sofá ao 
chegar do trabalho. /// 
Trecho do conto “A arte de 
apagar cigarros com cuspe” 


