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BOLETIM PET-HISTÓRIA
HOMENAGENS

Editorial: PET História UFPR

O Boletim do PET foi criado nos idos

dos anos 1990 e, depois, meio esquecido entre

tantas  outras  atividades  realizadas.  Ano

passado, enquanto organizávamos os arquivos

e  buscava  material  para  fazer  um  texto

comemorativo dos 20 anos do PET-História na

UFPR para a  Revista  Cadernos de Clio,  nos

deparamos  com  esse  material.  Com  uma

linguagem ágil e divertida, os alunos do curso

de História, junto com os  petianos, discutiam

política,  comentavam  eventos,  se

posicionavam  diante  de  temas  importantes

para a comunidade acadêmica, registravam as

pérolas  dos  professores,  faziam  entrevistas.

Em suas versões impressas e distribuídas pelos

estudantes, faziam circular as notícias do calor

da hora. Empolgados com a ideia, reeditamos

uma  versão  comemorativa  com algumas  das

notícias  de  diferentes  períodos,  agora  no

formato  online  e  que  pode  ser  acessado  em

nosso  blog.  Decidimos,  também,  seguir  a

tradição. Publicamos dois números nesse estilo

e  agora  temos  esse  que  os  leitores  têm  em

mãos. 

É  um  número  diferente,  triste,  mas

muito  especial  para  todos  nós.  2013  foi  um

ano  difícil.  Em  maio  faleceu  a  professora

Helenice  Rodrigues.  Fizemos uma  pequena

homenagem no número publicado em junho,

mas logo depois fomos surpreendidos por mais

três perdas dolorosas: dois alunos, Daniel Orta,

doutorando do programa de pós-graduação em

História e petiano em toda sua graduação aqui

no  Departamento  de  História  da  UFPR,  e

Fábio  Kuczkowski,  aluno  do  curso  noturno

recém-criado pelo REUNI, além do professor

Carlos Roberto Antunes dos Santos, ex-reitor

da UFPR e um grande defensor do programa

PET tanto na Universidade como em Brasília,

quando esteve à frente da SESU. 

Diante do luto e  da tristeza que nos

atravessou,  pois  se  foram  quatro  pessoas

queridas em cerca de dois meses, resolvemos,

então,  fazer  a  todos  uma  homenagem.  Não
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uma homenagem do PET, pois queríamos que

fosse  algo  espontâneo,  livre,  um  espaço  no

qual  as  pessoas  que  sentissem  vontade

comentassem sobre o dia a dia da orientação,

da amizade, do coleguismo, ou seja, que esse

fosse  um  lugar  de  memória  para

compartilharmos  um  pouco  de  nossos

sentimentos, saudades, mas também de nossa

gratidão  por  termos  convivido  com  essas

pessoas especiais. E é como pessoas especiais

que pretendemos lembrá-las, que para além de

estudantes  de  história  (graduandos  ou  pós-

doutores)  são  humanos  que  admiramos  e

amamos.

Assim  apareceu  esse  boletim,  sem

forma definida,  como lugar  de  expressão  da

espontaneidade  de  todos  os  professores,

alunos,  amigos  que  colaboraram  na  sua

confecção.  Uma  homenagem singela  a  essas

pessoas queridas que, em diferentes momentos

de suas carreiras e vidas, acreditaram e lutaram

pelo ofício do historiador/a.

Editorial

Apresentação ao Boletim

Prof. Roseli Boschilia – Chefe do

Departamento de História

Preocupados  com  as  mudanças  que

ocorrem  no  espaço  social,  nós  historiadores

frequentemente  fazemos  uso  de  categorias

como  ruptura  e  descontinuidade,  com  o

objetivo de refletir  sobre as experiências que

homens  e  mulheres  vivenciam  ao  longo  da

história.

Em nossos gabinetes, amparados por

documentos  e  referencial  teórico  adequado,

nos  sentimos  capazes  de  construir  diferentes

modelos  explicativos  para  racionalmente

analisar  catástrofes  sociais,  como  guerras,

revoluções e genocídios.

Ainda que a violência e as atrocidades

resultantes  destes  acontecimentos  possam

causar  indignação  e  até  mesmo  sofrimento

temos  consciência  de  que  estes  fatos

pertencem  ao  passado  e,  portanto,  estes

sentimentos acabam sendo neutralizados pelos

escudos do tempo. Afinal, de modo geral, os

sujeitos históricos com os quais nos deparamos

em  nossas  análises,  são  personagens

anônimos, com quem não mantemos qualquer

vínculo afetivo.

Porém,  a  situação  é  bem  diferente

quando,  em  nosso  cotidiano,  vivenciamos

mudanças abruptas que interferem nas nossas

relações pessoais. Como reagir diante da morte

de pessoas queridas que se vão quando menos

esperamos?  E  mais  ainda,  quando,  em  um

curto  de  espaço  de  tempo,  somos

surpreendidos  pelo  falecimento  de  dois

professores e dois alunos ligados ao Curso de

História? 

A perplexidade e o sentimento de dor,

diante  das  ausências  da  professora  Helenice

Rodrigues da Silva, falecida no dia 9 de maio;

do doutorando Daniel Augusto Arpelau Orta,

falecido  a  20  de  junho;  do  professor  Carlos
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Roberto Antunes dos  Santos,  falecido no dia

10  de  julho  e  do  graduando  Fábio

Kuczkowski,  falecido  a  3  de  agosto,

transparece  nos  textos  que  aqui  seguem,  de

autoria  de  alunos  e  professores  do Curso de

História.

A  ideia  para  que  estes  textos

compusessem uma publicação em homenagem

aos professores e alunos falecidos, partiu dos

graduandos  do  PET.  Sob  a  coordenação  da

Professora Renata Senna Garraffoni, a equipe

engajou-se  neste  projeto,  convidando  a

comunidade  acadêmica  a  registrar  suas

impressões  acerca  dos  homenageados.  Ao

final, foram produzidos 17 textos, cuja leitura

nos  revela  sentimentos  diversos  que  vão  da

amizade à gratidão, passando pela admiração,

pelo carinho e, sobretudo, pela saudade.

Necrológio de Helenice Rodrigues da Silva
Por Rafael Faraco Benthien (DEHIS-UFPR)

O Departamento de História da UFPR

perdeu no início de maio passado uma de suas

mais dedicadas docentes, Helenice Rodrigues

da  Silva.  Nascida  em  Belo  Horizonte,

graduou-se em História pela UFMG (1970) e,

em  seguida,  partiu  para  a  França,  onde

completou sua formação, especializando-se em

História  Contemporânea.  Lá,  Helenice  viveu

durante  quase  três  décadas,  fez  mestrado

(1978) e  Doctorat  d’État  (1991),  trabalhando

também  como  pesquisadora  na  École  des

Hautes  Études  en  Sciences  Sociales  (1985-

1986) e  no Centre  National  de la  Recherche

Scientifique (1990-1996). Em 1996, Helenice

decidiu  voltar  a  residir  no  Brasil,  trazendo

consigo  ampla  e  rica  experiência  como

investigadora  das  relações  entre  imprensa

francesa e engajamento intelectual. Durante os

dois primeiros anos, Helenice lecionou como

professora visitante  na USP e na UNICAMP

(1996-1997),  estabelecendo-se posteriormente

em Curitiba  como  professora  concursada  do

Departamento de História da UFPR até a sua

morte. No entanto, o seu vínculo com a França

jamais foi  perdido.  Durante esse tempo,  esta

intelectual  ativa  e  criativa  promoveu  uma

constante  e  profícua  relação  entre  as

universidades  brasileira  e  a  francesa,

transportando  autores  e  temáticas  nas  duas

direções.  Talvez  impulsionada  por  uma

trajetória  que  foi  também  a  de  sua  própria

vida,  ela  passou seus  últimos anos a  dedicar

uma  atenção  toda  especial  às  transferências

culturais, bem como às migrações, forçadas ou

voluntárias, de intelectuais.

Helenice  deixa  não  apenas  uma

notável  produção,  mas  também  um  grande

vazio  naqueles  que  acompanhavam  sua

trajetória e desfrutavam de sua generosidade.

Seus amigos nos prometem para os próximos

meses a publicação de seu último trabalho, um

livro organizado por ela em torno da temática

das  transferências  culturais.  Será  mais  uma

importante  contribuição  daquela  que  nos

deixou  cedo  demais.  Helenice  faleceu  na

madrugada  do dia  09  de  maio,  em Curitiba,

deixando desolados,  sua  companheira,  irmãs,
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amigos, alunos e colegas de departamento.

Helenice Rodrigues da Silva: um

testemunho.

Por Rafael Faraco Benthien (DEHIS – UFPR)

Abertura e generosidade nem sempre

caminham  juntas.  Enquanto  esta  pode  ser

orientada, exigindo claramente um contra dom

e uma fidelidade servil,  aquela conhece uma

versão  egoísta,  na  qual  tudo  interessa,  mas

única  e  exclusivamente  da  perspectiva  do

indivíduo que a executa. Se há uma qualidade

que marcava Helenice,  essa era a capacidade

de  cruzar  abertura  e  generosidade  enquanto

projeto  intelectual,  um  projeto  que  pautava

suas relações com o Mundo.

Embora  eu  tenha  estudado

história  na  Universidade  Federal  do  Paraná

entre 1998 e 2002, quando ela já lecionava na

instituição, nosso contato inicial não se deu em

sala de aula.  Encontrei  Helenice em abril  ou

maio de 2006 para um café nas imediações da

Reitoria.  Recém-ingresso  como  professor

substituto no Departamento do qual ela fazia

parte, eu estava então concluindo o mestrado

e,  ao  mesmo tempo,  iniciando  a  redação  do

projeto do doutorado. Dado que minha futura

pesquisa me levava a França – onde ela havia

morado, estudado e trabalhado – quis saber de

suas  reações  e  sugestões.  Foi  o  primeiro  de

muitos  encontros  regados  a  saborosas

conversas sobre teorias e encaminhamentos de

trabalho.

Havia,  portanto,  em  primeiro

lugar,  um  engajamento  de  tempo.  Embora

muito ocupada, Helenice jamais se furtou a ler

meus  trabalhos  e  invariavelmente  reagiu  a

eles. Além do mais, nessas ocasiões, entre um

e  outro  elogio,  sobravam  críticas.  Helenice

sabia se colocar ao meu lado, alimentando uma

postura empática quanto aos meus dilemas e

resultados;  mas,  ao  mesmo  tempo,  pensava

contra  mim,  criticando  positivamente  meus

esforços.  E  quando  ela  própria  passou  a  me

enviar seus textos, e eu, por meu turno, agi da

mesma  forma,  vi  o  quão  coerente  era  sua

postura. Ela escutava e refletia antes de tomar

ou  rever  uma  posição.  Aprendi  muito  com

isso,  pois  Helenice  sabia  tornar  o  que  nos

distinguia  em  algo  que  nos  unia.  Ela  se

alimentava da diferença e é essa a postura de

um intelectual livre.

Como escrevi antes, abertura e

generosidade.  Se sua obra constitui por si só

um rico legado, ela não se separa facilmente

de sua atitude. Cabe a nós, que convivemos e

apreendemos com ela, reproduzir esse modus

vivendi.  Tarefa difícil  e vital,  porque é só se

mantendo  aberta  e  generosa  que  a

Universidade  pode,  indo  sempre  além  de  si

mesma,  continuar  desempenhando seu  papel.

Por  isso  e  por  tudo  o  mais,  sou  grato  a

Helenice.

Projetos inacabados

Por Diogo da Silva Roiz
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Conheci  pessoalmente  Helenice

Rodrigues  da  Silva  em 2006  numa  ANPUH

regional que aconteceu na UNESP em Assis.

Li pela primeira vez um texto dela em 1999

quando  estava  concluindo  o  curso  de

graduação na UNESP de Franca. Desde 2005,

rotineiramente,  eu  usava  algum  texto  da

Helenice nos cursos que ministrava na UEMS.

Digo isso, de início, para mostrar que quando

fui aprovado para fazer o doutorado na UFPR

em  2008,  e  comecei  a  ser  orientado  pela

Helenice  em  2009,  foi  uma  grande  honra,

porque era uma pessoa que eu já admirava de

longa  data.  Ao  longo  dos  anos  no  curso  de

doutorado,  a  Helenice  sempre  foi  precisa,

pontual,  segura  e  atenciosa  em  seus

comentários, críticas e indicações. Todos que

conviveram  com  ela  sabem  de  seu

profissionalismo.  Mas,  além  da  orientação,

Helenice  permitiu  que  se  construísse  uma

amizade entre nós. Nos últimos anos, de 2010

para cá, sempre que possível íamos tomar um

café, conversar, falar de coisas simples, como

o  dia-a-dia,  a  profissão,  a  família.  A

generosidade dela estava também nos detalhes:

sempre perguntava como estava minha esposa

e  minha  filha.  Sempre  depois  do  café  ela

mandava um bombom para minha filha, que a

chama ainda carinhosamente de Nice (quando

nos  lembramos  dela  em  nossa  casa).  Minha

mãe guarda dela uma lembrança enorme, e foi

um choque para ela saber de seu falecimento.

Isso é o que posso dizer dela como pessoa, de

sua  sensibilidade,  amor  pela  vida  e  respeito

pelos outros.

Sobre a questão profissional, recordo-

me de três coisas, que infelizmente, até onde

sei, ficaram inacabadas. Primeiro, um projeto

que a Helenice falava de estudar as trajetórias

de Sérgio Buarque de Holanda e  de Octavio

Paz,  e  ver  como  ambos  construíram  suas

visões sobre a democracia  para as Américas.

Segundo,  um  projeto  para  pensar  as

“transferências  culturais”  na  historiografia

brasileira,  a  partir  das  obras  traduzidas  no

começo dos anos 1970. E, terceiro, mais uma

ideia, que ela me disse após escrever um texto

sobre  Jacques  Revel  (ainda  inédito,  e  que

deverá sair  no final do ano numa coletânea),

que era fazer um estudo sobre a constituição

do campo da História no Brasil, por meio da

análise  da  compreensão  teórica  e  conceitual

que  os  profissionais  do  período  faziam  a

respeito  dos  termos:  disciplina,  teorias,

conteúdos  históricos,  recorte  temporal.  Além

disso, a Helenice também estava começando a

planejar uma segunda jornada de estudos (tal

como  a  que  organizou  em agosto  de  2012),

com profissionais brasileiros e estrangeiros; e

pretendia  recepcionar  François  Dosse,  neste

segundo semestre, para o lançamento de uma

obra na UFPR.

Dito  isso,  encerro  este  rápido

depoimento,  que  é  um  sinal  de  respeito  e

admiração  pela  Helenice,  durante  os  poucos

anos que tive o privilégio de ser seu orientando

no doutorado, e com quem tanto aprendi,  do

pouco que sei.
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Texto de Homenagem a Helenice

Por Raphael Guilherme de Carvalho

O  que  me  vem  instantaneamente  à

memória, quando recorro aos arquivos mentais

à  cata  das  lições  de  história  da  professora

Helenice  Rodrigues,  é  a  sua  frequente

definição  (esta,  informal,  conversada  e  não

sistematizada)  do intelectual  e  caracterização

de sua missão: um indivíduo dotado de senso

crítico,  portador  de  uma  missão  ética  e

política.  Essa  noção,  à  qual  muito

penosamente tento seguir, continua a orientar

meu pensamento, e o desenvolvimento de meu

projeto de doutorado. Tal projeto, aliás, surgiu

de sugestão direta dela, bem como é resultado,

em  mim,  de  alguns  anos  de  convívio  e

aprendizado que certamente não se esgotarão

instantaneamente  devido  à  sua  mera

desaparição física.  O legado e a presença de

espírito  permanecem.  Sua  “imortalidade”  é

sinal prodigioso de uma vida vivida com amor.

Uma  autêntica  maître  à  penser,  sua

influência decisiva sobre mim transbordava os

limites dos exíguos momentos de “orientação”

propriamente – ou burocraticamente – dita. O

seu  gestual  delicado,  semblante  sereno  –

levemente  triste,  é  verdade  –  e  voz  meiga

tinham a  potencialidade  de  me  proporcionar

terapia sedativa. Somados estes aspectos mais

visíveis  à  inclinação  para  a  compreensão,

sentia-me menos inseguro e melhor amparado.

Assim,  o  rigor  nas  leituras,  análises,

apontamentos  e  correções  não  podiam  ser

interpretados  como  superposição  egoística,

como é vicioso muitas vezes pensar, mas sim

de  maneira  a  reconhecer  uma  contribuição

generosa,  atenta  e  desprendida,  sempre

disposta  a  nos  colocar  (os  alunos)  a  par  das

últimas  tendências  de  pensamento  histórico,

sociológico,  filosófico  ou,  de  preferência,

interdisciplinar.  Vez  ou  outra,  quando  se

encontrava  uma  brecha  em  sua  habitual

discrição e comedimento, os assuntos pessoais

vinham  à  baila  e,  então,  mais

descontraidamente,  acomodava-se  a  ouvir

divertidamente  as  últimas  aprontações  da

Maria Clara, minha filha, por quem nutria vivo

interesse.  Enfim,  como  se  espera  de  uma

verdadeira mestra, imprimiu em meu espírito

um modo de pensar e de existir, em que sem

dúvida encontrará outra forma de imanência.

Os  seus  textos  tenho  procurado

revisitar, à medida que as pesquisas avançam e

as dificuldades se interpõem. Na sua ausência,

é  inevitável  recorrer  aos  vestígios  materiais

como forma de superação de tal carência. Uma

das  expoentes,  sem  dúvida,  da  História

Intelectual  no  Brasil,  possuidora  de  uma

formação  eminentemente  francesa,  trouxe  ao

Brasil,  no  início  dos  anos  1990,  seu

aprendizado  e  experiência  na  prática  da

disciplina, que alçou maior relevância a partir

dos  anos  1980,  com  as  mudanças  de

paradigmas  nas  ciências  humanas.  Os

contínuos  deslocamentos  e

desterritorializações  que  empreendeu,
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voluntária  ou  compulsoriamente,  em  sua

trajetória  acadêmica  e  de  vida,

proporcionaram-lhe as condições ideais para o

enriquecimento  cultural  e  distanciamento

crítico,  de  modo  a  favorecer  o

desenvolvimento,  também,  das  reflexões

teóricas sobre a prática de pesquisa, bem como

o aguçamento do senso histórico: “Num país

onde reinam desigualdades e injustiças e onde

o poder, seja ele qual for, tende a corromper a

liberdade  de  pensar  e  de  agir,  a  função  do

intelectual não deveria ser, antes de mais nada,

crítica e ética?”*

O entrecruzamento – em si mesma! –

de temporalidades distintas, à base do projeto

mesmo  da  História  Intelectual,  permite  a

acepção  de  diversos  períodos,  espaços

nacionais  e,  sobretudo,  concepções  de

“intelectual”, não somente como sujeito social

determinado  ou  categoria  socioprofissional.

Muitas  vezes,  o  termo,  essencialmente

polissêmico,  se  arvora  sobre  os  debates

públicos,  privilegiando  a  defesa  de  “valores

universais”,  éticos  e  humanos,  com  relativa

autonomia e senso crítico face ao poder. 

Essas  ideias  o  tempo  todo  se

assemelham, também (ou principalmente?),  a

uma  reflexão  de  si  da  autora,  como  se

carregasse  ela  mesma  esse  senso  de

intelectual. Uma espécie de “hermenêutica de

si”, mas de si como um outro, como quer um

dos  autores  da  sua  predileção,  Paul  Ricoeur.

Nisso  reside,  então  –  e  está  expresso  nessa

pequena homenagem, certamente não à altura

de seu merecimento – um sentido possível de

sua  experiência  temporal  e  permanência:  um

fragmento  de  tecido  de  histórias  narradas.

Agora, quando nada mais disso importa, a não

ser  a  quem  fica,  convocar  a  poesia  a  falar

parece  menos  dolorido.  Arthur  Rimbaud  era

um  dos  poetas  que  lhe  tocava  as  fibras  do

coração.  Em  sua  biblioteca,  encontrei  um

livrinho de bolso, Poèmes choisis: Rimbaud –

Verlaine, em que li o poema Sensation, por ela

assinalado:

[..]

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:

Mais l'amour infini me montera dans l'âme,

Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, - heurex comme avec une femme.

*RODRIGUES,  H.  O  intelectual,  entre  mitos  e

realidades. Revista Espaço Acadêmico, n. 29, out. 2003.

Disponível  em:

http://www.espacoacademico.com.br/029/29csilva.htm.

Acesso em: 06.08.2013.

Helenice, entre travessias e fragmentos da

História

Por Carla Fernanda da Silva

“E existem aquelas pessoas, que por mais

 distantes que estejam, ainda continuam perto.

Aquelas, que passe o tempo que passar, serão 

sempre lembradas por algo que fizeram, 

falaram, mostraram, ou nos fizeram sentir.

É isso. As pessoas são lembradas pelos 

sentimentos que despertaram em nós, e quanto
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maior o sentimento, maior se torna a pessoa.”

Caio Fernando Abreu

Escrever esse texto foi muito difícil,

pois o luto é um tempo marcado por uma luta

íntima  entre  a  memória-saudade  e  um certo

medo do esquecimento. Um tempo em que nos

agarramos às lembranças dos mínimos gestos,

palavras  e  trejeitos  da  pessoa  que  morreu.

Neste  momento,  a  escrita,  ao  invés  de  um

alento, parece se tornar mais uma ameaça de

que as palavras grafadas no papel permitam o

esquecimento. Sentimento avesso, próprio das

contradições do luto. 

No  cotidiano,  Helenice  sempre  foi

discreta e sutil,  tímida em muitos momentos.

O que  lhe  concedia  um ar  distante.  Timidez

que em aula ou orientação se transformava em

um  bem  articulado  e  lúcido  conhecimento

sobre  teoria  da  História  e  os  embates  entre

historiadores. Foi essa lembrança que rondou

minha  mente  enquanto  tentava  escrever  este

texto,  mas  não  é  sobre  o  seu  grande

conhecimento  que  desejo  escrever  nesse

momento,  creio  que  suas  obras  e  inúmeros

capítulos  de  livros  transmitirão  parte  deste.

Essa  imagem  que  guardo  de  Helenice

relaciona-se a algo de grande importância que

aprendi e tentarei  compartilhar:  a paixão e o

comprometimento com a História.  Escondido

naquele seu ar  distante,  compenetrado,  havia

uma  dedicada  estudiosa,  preocupada  com  a

transmissão e o compartilhamento do saber – e

que  se  incomodava  profundamente  com  as

divergências  e  desentendimentos  pessoais

entre  colegas  de  trabalho,  pois  entendia  que

estas atitudes apenas atrapalhavam o objetivo e

o sentido do fazer histórico do grupo. 

Helenice  tinha  uma  preocupação

constante com a troca de saberes, incomodava-

a  perceber  que  diversos  eventos  estavam

perdendo  este  caráter  de  intercâmbio  por

serem grandes demais, o que não permite que

seus participantes dialoguem e aprimorem os

conhecimentos  propostos.  Com  o  intuito  de

reconfigurar  as  relações,  aproximações  e

trocas  de  saberes  entre  estudiosos  é  que  ela

organizou  a  ‘Jornada  de  Estudos

Interdisciplinares e Transnacionais: Circulação

das  Ideias  e  Reconfiguração  dos  Saberes  -

(2012)’.  As  ‘Jornadas’  como  Helenice  se

referia  (foram  dois  dias  –  jours),  tinham  a

intenção  de  uma  imersão  intensa  nos  temas

estudados e uma maior aproximação entre os

participantes,  de  modo  que  além  das

comunicações  proferidas,  pudessem  trocar

suas  experiências  de  pesquisa  e  leitura  nos

intervalos, caminhadas e refeições. Ouso dizer

que  ela  queria  compartilhar  conosco  sua

experiência  de  busca  de  conhecimento,

mostrar-nos  que  para  além  da  solidão  dos

grandes eventos, há a possibilidade das trocas

de vida e saberes nos pequenos grupos, onde

todos  transmitem e  todos  aprendem.  Não há

mestres e aprendizes, mas sim amigos unidos

pela  paixão  do  saber,  compartilhando  suas

trajetórias. 

No  processo  de  organização  das
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‘jornadas’, levei um bom tempo para entender

seus  objetivos  e  anseios,  e  foi  somente após

sua realização que pude compreender o caráter

de  intimidade  que  Helenice  desejava

proporcionar  ao  evento:  a  troca  de  saberes,

favorecida  pelo  clima  de  amizade  e

cumplicidade criado. 

Pode parecer lugar-comum destacar a

paixão e o comprometimento de Helenice com

a  História,  pois  a  nossa  escolha  reflete  essa

paixão,  porém muitas  vezes  os  meandros  de

nosso  viver  profissional  faz  com  que  nos

percamos no limbo burocrático e esqueçamos

nossa  paixão  e  comprometimento.  Helenice

em suas aulas e orientações, ou mesmo numa

conversa  informal  pelas  ruas  de  Curitiba,

fazia-me  lembrar  a  importância  da  pesquisa,

discussão  e  escrita  da  história,  como  uma

escolha de vida e engajamento. 

Uma amizade, um Clube, um receio, uma

barba e uma paixão!

Por Thiago David Stadler

Caros leitores,

As  rápidas  palavras  que  aqui  estão

desenhadas  são  dedicadas  a  todos  que

compreendem  os  limites  que  nossos

pensamentos e expressões apresentam quando

ousamos pensar e escrever  sobre a Amizade.

Talvez  por  estes  limites  invisíveis  nos

deixarem “sem palavras” que buscamos tornar

visível  as  nossas  manifestações  de  carinho,

amor,  compreensão,  ou  numa  palavra,

amizade. Assim, o abraço, o aperto de mão, o

beijo, o cafuné, o tapinha nas costas, o sorriso,

a  risada,  o  choro,  o  dar  de ombros,  ganham

tanta importância em qualquer relacionamento

de  amizade.  O  interessante  disso  tudo  é  a

raridade  cada  vez  mais  acentuada  destas

manifestações entre os seres humanos, pois as

aparências  e  o  exibicionismo  que  nossa

sociedade tanto  se orgulha tornaram os  mais
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simples  gestos  de  amizade  em  tormentas  e

desencantos.  O  beijo  e  o  abraço  viraram

símbolos de conveniência social; o aperto de

mão em aperto de força; o tapinha nas costas

em traição; o sorriso em desconfiança; a risada

em proteção; o choro em coitadismo; e o dar

de  ombros  manteve-se  fiel  ao  seu

descompromisso,  mas  não  por  assuntos  que

não  cabem  na  amizade,  mas  em  todos  os

assuntos  do  dia-a-dia.  Ah,  caros  leitores,  a

amizade  faz  falta!  Mas,  não  posso  apenas

reclamar.  Vou,  isso  sim,  contar  uma  bela

história.  Espero  que  todos  tenham  a

possibilidade  de  um dia  contar  uma  história

parecida, uma história que envolve um Clube,

um receio, uma barba e uma paixão!

2008  parece  que  foi  ontem.

Numa pequena cidade do interior de São Paulo

– a cidade dos 3 “s” – dois amigos dividiam

um quarto de hotel e algumas histórias. Quem

ficaria com a cama perto da janela; dormir ou

não dormir com o ventilador ligado; a fumaça

do banho umedecendo as  roupas  do outro e,

talvez,  a dúvida mais  cruel que perturbava a

cabeça  de  um dos  amigos:  como  assistir  ao

jogo  do  Corinthians  na  Copa  do  Brasil?  A

televisão  do  quarto  não  pegava  e  a  lógica

televisiva fez com que na cidade localizada no

estado de São Paulo não fosse transmitido o

jogo do Corinthians. Desespero e inquietação

tomou conta do quarto. O amigo mais centrado

e calmo propôs de  procurar  uma televisão  e

um  restaurante,  pois  se  o  Corinthians

atormentava a cabeça melhor seria se a barriga

ficasse  tranquila.  Lá  foram os  dois  andando

pela noite numa cidade desconhecida atrás de

um restaurante – naquelas horas até se falava

de um bar mequetrefe – que fosse pagante de

uma TV a cabo. Como era de se esperar quanto

mais caminhavam mais fome tinham e menos

Corinthians  aparecia.  Fracasso  absoluto  na

busca  por  uma  televisão.  Enquanto  um  dos

amigos  andava  triste  e  com  fome  o  outro

acompanhava pensativo e com fome.  O jeito

foi  entrar  numa  pizzaria  –  que  anunciava

rodízio,  mas  como  a  noite  não  era  das

melhores,  o  rodízio  tinha  acabado  –  e  se

contentar em ver os melhores lances no jornal

da noite – ao menos o jogo terminou empatado

com o Vasco e o Timão passou para a final.

Passado algum tempo e já de volta a

cidade  de  Curitiba,  os  amigos  se

reencontraram e eis que uma revelação surgiu:

aquele amigo que andava apenas pensativo e

com fome na noite  corinthiana relembrou de

sua  infância  fanática  pelo  mesmo  Clube.

Passara alguns anos sem aquela “marca” que

todo corinthiano carrega,  mas não acreditava

que anos depois andaria pela cidade dos 3 “s”

ao lado de alguém que lembrava o fanatismo

de  seus  anos  anteriores.  Tomou  então  uma

decisão gloriosa: começou a conversar sobre o

Corinthians  com  um  corinthiano.  Era

Marcelinho  Carioca  pra  lá  –  inclusive  com

camiseta  oficial  da  Kalunga  guardada  no

armário – o inesquecível Tupãzinho, o talismã

corinthiano; táticas de jogo; títulos confusos –

tá certo que a confusão era apenas dos “não-
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corinthianos”! Não demorou para os presentes

entre  corinthianos  aparecerem:  numa  defesa

pública de dissertação do amigo triste e com

fome o amigo pensativo e com fome filmou a

apresentação do outro. No final, fotos com a

banca? Fotos com a família? Que nada! Foto

com  a  camiseta  eterna  do  pé-de-anjo

corinthiano levada pelo amigo pensativo e com

fome.  Claro  que  noutro  momento  a  situação

inverteu-se:  na  defesa  pública  de  dissertação

do  amigo  pensativo  e  com  fome,  o  outro

amigo  triste  e  com fome  coroou  o  dia  com

uma camiseta oficial dada de presente para o

corinthiano  que  reavivou  o  fanatismo  de

criança. Tantos outros encontros, tantas outras

conversas sobre o Clube e a faixa de campeão

da Taça Libertadores de 2012 entregue como

suvenir de amigo para amigo.

A história já estaria boa até aqui. Uma

amizade  e  um  Clube!  Mas  os  dois  amigos

também desfrutavam de um receio. Você, caro

leitor,  poderia  pensar:  desfrutar  um  receio?

Pois  é,  era  exatamente  esta  a  sensação.  O

desfrute  vinha  acompanhado  de  muitas

risadas: o receio de não saber nadar. Enquanto

o amigo pensativo e com fome era um exímio

ciclista  e  quase  tão  exímio  em  fugir  da

natação, o amigo triste e com fome aprendera

a andar de bicicleta só aos 15 anos e resolveu

aprender a nadar com 26. Nesta missão, depois

confessada  aos  conhecidos,  o  amigo  triste  e

com fome falhou. Não em aprender a nadar –

já não precisava de boia de patinho na cintura

e balõezinhos nos braços –, mas em convencer

o  amigo  pensativo  e  com  fome  a  entrar  na

natação com ele. Tá certo que não saber nadar

já era o suficiente para os dois darem risadas

ao imaginar a cena na piscina, mas tudo ficava

muito  mais  engraçado  quando  a  pequena  e

constrangedora  palavra  “sunga”  aparecia  na

conversa. Foi assim que o amigo pensativo e

com fome continuou com suas pedaladas e o

amigo triste  e com fome começou com suas

braçadas. Pois é, agora fica claro, como, entre

amigos, um receio pode ser desfrutado. Uma

amizade, um Clube, um receio!

Se 2008 parece que foi ontem, o que

dizer de 2011. Naquele ano outra coisa virou

assunto  das  conversas:  a  boa  e  velha  barba!

Talvez  aqui,  caro  leitor,  você  passe a  ver  as

coisas de outra maneira. Não quero dizer que a

barba  transforma  uma  vida,  mas  transforma

um homem.  Ah,  como  transforma!  E  conto-

lhes  a  principal  mudança  que  o  amigo

pensativo  e  com  fome  constatou  quando

deixou a barba crescer – não “barbinha” tipo

ator  Hollywood,  mas  no  melhor  estilo

lenhador  canadense  -:  “As  pessoas  não  me

perguntam nem mais  as  horas na rua”.  Quer

transformação social mais profunda que esta?!

Justamente uma mudança com o tempo.  Um

homem de barba está aquém e além ao mesmo

tempo  das  constatações  cronológicas.  Se

ninguém  perguntava  o  tempo  para  o  amigo

pensativo  e  com  fome  este  simplesmente

deixou  de  existir.  Claro,  por  inspiração

absoluta e por amizade, o amigo triste e com

fome também decidiu ficar fora do tempo. E as
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longas  barbas  apareceram!  Se  ambos

aprenderam  com  um  grande  mestre  que  o

passado,  presente  e  futuro  não  existem,  a

prova cabal foi constatada com o crescer das

barbas.  “Que horas  são?”  não  era  mais  uma

forma de marcar o tempo, principalmente para

o amigo pensativo e com fome. Uma amizade,

um Clube, um receio, uma barba!

Muitos  abraços,  apertos  de  mãos,

risadas e conversas se passaram – pois o tempo

não poderia mais ser medido por horas, dias,

meses  para  quem  tem  barba  –  mas

paradoxalmente  uma  coisa  era  mantida:  a

paixão por algo que um dia definiram como “a

ciência dos homens no tempo”. Um homem de

barba  não  poderia  se  deixar  encantar  tão

facilmente por algo que envolvesse o tempo,

mas  como  essa  é  uma  história  “real”  as

contradições  aparecem  e  são  bem-vindas.  O

amigo  pensativo  e  com  fome  desenvolveu

tanto interesse pelo tempo – que não mais lhe

perguntavam  na  rua  –  que  sua  carreira  foi

abrilhantada em pouco tempo. Não era a toa

que  o  amigo  era  pensativo,  pois  muitos  o

consideravam  uma  “mente  brilhante”  –

inclusive seu amigo triste  e com fome.  Seus

estudos eram ótimos, sua escrita também, suas

tabelas  ocupavam  mesas  inteiras,  seus

programas  de  computador  eram

revolucionários  –  ou,  ao  menos,  uma

verdadeira “mão-na-roda”. Não havia dúvida!

O  amigo  pensativo  e  com  fome  venceria  o

problema do tempo que veio com suas longas

barbas. Aqui, basta dizer que o amigo triste e

com  fome  compartilhava  da  mesma  paixão

pelos estudos, mas ciente do privilégio de estar

ao lado do amigo pensativo e com fome. Uma

amizade, um Clube, um receio, uma paixão!

Preferimos  terminar  a  história  por

aqui.  Como  tudo  que  é  real  as  tristezas

também apareceram ao longo da amizade e da

vida. A vida amorosa foi desfrutada por ambos

os amigos – cada qual com sua escolhida, não

compartilhadas  como  o  Clube,  a  barba  e  o

receio.  Os  obstáculos  foram  maiores  para  o

amigo pensativo e com fome, mas enfrentados

com tanta intensidade que pareciam pequenos.

Neste ponto, caro leitor, me despeço dos dois

amigos e  de vocês.  Uma lição fica desde os

mais remotos anos da Antiguidade: muitos que

estão  neste  planeta  apenas  existirão  e

pouquíssimos viverão. O que posso afirmar do

final  de  minha  história  é  que  o  amigo

pensativo  e  com  fome  existiu  por  pouco

tempo,  uma  tristeza  que,  assim  como  a

“amizade”, também não pode ser expressa em

simples  palavras,  mas  viveu  como  poucos.

Não  precisou  dos  cabelos  brancos  e  das

sonhadas  rugas  para  mostrar  serenidade,

maturidade,  inteligência,  mas  viveu  de  uma

linda  maneira  com  seus  cabelos  escuros  e

barba  ruiva.  Já  o  amigo  triste  e  com  fome

continuou  existindo,  mas  com  uma  dívida

impagável,  pois  aprendeu  com  seu  amigo

pensativo  e  com fome o  valor  de viver  sem

cabelos  brancos.  A tristeza do amigo triste  e

com fome irá  passar,  pois  ao lembrar-se das

lições  deixadas  pelo  amigo  pensativo  e  com
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fome é o mínimo que poderia fazer. Afinal de

contas, para um homem de barba o tempo não

existe, e sim, se vive!

Ao  bom  amigo,  Daniel  Augusto

Arpelau Orta (pensativo e com fome).

Thiago  David  Stadler  (triste  e  com

fome).

Homenagem a Daniel Orta

Por Marcella Lopes Guimarães (DEHIS –

UFPR)

Conheci Daniel Augusto Arpelau Orta

quando  ingressei  na  UFPR,  na  condição  de

professora  efetiva  de  História  Medieval,  no

ano de 2006. Chamou-me a atenção sua fineza

e simpatia. Além da predileção pela área, pelas

crônicas  medievais  portuguesas,

compartilhávamos  a  mesma  orientadora.  Em

2004, doutorei-me em História, orientada pela

Professora  Dra.  Fátima  Regina  Fernandes.

Ora,  isso  nos  fazia  irmãos!  Eu,  mais  velha,

claro.  Mas,  desde  sempre,  ficou  claro  para

mim que aqueles versos camonianos dedicados

a  D.  Sebastião  faziam todo  sentido  para  ele

também:

Vós, tenro e novo ramo florecente,

De hũa árvore, de Cristo mais amada

Que nenhũa nascida no Ocidente 

(Os Lusíadas, I, 7)

Se não  é  matar  a  poesia  a  tentativa

explicá-la,  nesses  versos  o aedo imagina  um

bosque  e  uma  árvore  eleita.  Nela,  o  mais

jovem  broto  seria  o  rei  a  quem  dedicou  a

epopeia  máxima da  Língua  Portuguesa.  Pois

Daniel  não  era  o  rei  de  Portugal,  embora

gostasse  desses  cavaleiros  que se batiam em

África  também,  mas  era  o  nosso  ramo

florescente.

Ao  longo  desses  anos,  confirmei  a

fineza e acrescentei na simpatia, tantas e tantas

vezes!  Incluí  a  inteligência,  a  admiração por

suas  análises  e  pela  sua  sensibilidade  para

perceber que, tão interessante quanto o que se

afirmava na narrativa histórica medieval,  é o

que  ela  tentava  esconder.  Percebi  uma

trajetória que se fortalecia a cada dia e que lhe

parecia  garantir  espaço  no minucioso  campo

da  prosopografia.  Nele,  fazia-se  o  discípulo

mais  perfeito  de  nossa  orientadora,  grande

nome desse estudo em terras brasileiras. Mas

não  só  surpreendia  a  mim por  essas  razões,

quanto  a  seus  colegas  e  amigos.  Não sei  se

chegou  a  ser  invejado...não  sei  se  alguém

conseguiu realizar essa indelicadeza diante de

sua  irretocável  presteza  para  cooperar  com

quem quer que fosse!

Sentou-se  com  seus  colegas  para

debater,  para  explicar,  para  organizar

iniciativas,  para  realizar  trabalhos  em grupo,

para  escrever  texto  em  coautoria1 e  teve  a

1Com Elaine Cristina Senko, artigo “Homens de pena
sob a espada:  dois casos no contexto ibérico e norte-
africano (séculos XIV e XV)” em:
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/vernaculo/article/vi

ew/20793 (acesso em 29 de julho de 2013).

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/vernaculo/article/view/20793
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/vernaculo/article/view/20793
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satisfação  de  conhecer  o  muito  obrigado2.

Sentou-se  comigo  tantas  vezes  para  me

explicar o que tinha em mente sobre as fontes

e  para  me  mostrar  a  revolucionária  base  de

dados, que desenvolvia com o irmão Luiz Orta

e que estava quase completa. Eu me admirei,

afinal  sabia que o que estava diante  de mim

era completamente inédito e, em 2012, quando

sua ideia foi anunciada pela Professora Fátima

na  Universidade  de  Coimbra,  ela  casou

impacto.

Por que não foi Daniel mesmo contar

sua  realização  em  curso?  Porque  a  saúde

mostrara-se insensível à novidade e ao brilho

da ideia...  Não nos acompanhou,  como tinha

feito em Buenos Aires (2010), quando, ao lado

de outros amigos, contribuiu para me acalmar

no avião, esse meio de transporte meu algoz.

Em 2010, as VII Jornadas Internacionales de

Historia  de  España,  evento  promovido  pela

Fundación para la Historia de España, recebeu

pesquisadores  docentes  e  discentes  do

NEMED, nosso grupo de pesquisa.

Foi  logo  depois  que  conheci  os

detalhes  de  sua  frágil  condição,  de  sua  luta

pretérita pela boa saúde, de suas vitórias contra

difíceis embates que lhe impuseram doenças e

de alguns desafios que vinham à frente... Mas

o fato de ter vencido tantos me confortava, ele

seria capaz de vencer ainda mais! No mesmo

2010  de  Buenos  Aires,  defendeu  a  sua

2Monografia do Otávio Luiz Vieira Pinto em: 
http://www.historia.ufpr.br/monografias/2009/2_sem_20
09/otavio_luiz_vieira_pinto.pdf (acesso em 29 de julho 
de 2013).

dissertação  de  Mestrado3,  que  conheci

detalhadamente, afinal não só integrei a banca

que recomendou seu alçamento ao Doutorado

direto,  quanto  a  da  defesa  pública  do

Mestrado.  Nesse  ano  glorioso  para  sua

carreira,  ainda  encontrou  tempo  para  aceitar

meu  convite  de  escrever  um  artigo  sobre  a

Conquista de Ceuta, em 1415. 

A barba ruiva que deixou crescer ao

ponto de rivalizar com os reis medievais mais

cabeludos  significou  que  novos  embates  se

avizinhavam.  Alguns  sumiços  começaram  a

me preocupar..., até que soube da necessidade

do  fígado  e  da  espera.  Nos  momentos  de

melhora, o vigor para pesquisa rivalizava com

os  mais  dispostos  para  a  investigação.

Enquanto  Daniel  Orta  prosseguia,  descobria,

realizava e confrontava o desânimo, fortalecia

a mim,  cada vez mais  incrédula de qualquer

insucesso.

Um dia conheci os pedidos de sangue

que o seu primeiro transplante motivou. Foi a

querida Lorena Pantaleão que o espalhou. Foi

Lorena, essa moça que tinha sido minha aluna

logo  quando  ingressei  na  UFPR  como

professora,  a  escolhida  do  seu  coração.  Não

titubeei. Já tinha doado outras vezes, mas o fiz

desta,  com um amor e  com uma vontade de

salvar, só igual ao tempo em que supliquei aos

amigos  sangue  para  o  meu  próprio  pai,  em

2004. Meu pai viveu e vive.

3  Tamtas cousas notaveis pera escrever. Relações de 
poder e perfis ideais na Crónica do Conde D. 
Pedro de Meneses de Gomes Eanes de Zurara 
( 1385-1460).(2010)

http://www.historia.ufpr.br/monografias/2009/2_sem_2009/otavio_luiz_vieira_pinto.pdf
http://www.historia.ufpr.br/monografias/2009/2_sem_2009/otavio_luiz_vieira_pinto.pdf
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Eu  e  Fátima  fomos  visitá-lo  no

hospital.  Encontramo-lo  diferente  por  certo,

mas cheio de vida dentro dos olhos. No abraço

que demos uma à outra em frente ao elevador,

já  na  saída,  torcemos  muito  para  que  o

segundo transplante desse certo e deu por um

tempo. Voltou a circular entre nós, devolvi-lhe

um livro que tinha comigo, assistiu à palestra,

teve orientação e falou do futuro. Percebi um

sorriso  cheio  de  brilho  quando  brinquei  que

esperava  ser  convidada  logo  para  um

casamento. Eu esperava tanto.

De  repente,  novo  sumiço.  Notícias

aterradoras  acordaram  nossos  medos.  No

mesmo  instante,  o  livro  que  organizei,  que

continha o texto sobre a Conquista de Ceuta se

fazia prestes a vir a lume. Estava louca para

mostrar-lhe,  ficara  tão  bonito!  A  editora

conseguira  realizar  a  minha  vontade  de  ter

uma gravura do artista Marcello Grassmann na

capa.

Peguei o livro em uma segunda-feira.

Fui ao Hospital, sabia-o sem consciência e na

UTI. Não sabia sequer se poderia entrar, mas

esperava  convencer  quem quer  que  estivesse

guardando aquela fortaleza que mostrar o livro

era  importante.  Cheguei  no  horário  errado  e

me atrasei tanto na Universidade que perdi a

oportunidade  de  realizar  meu intento.  Decidi

deixar para quinta-feira... 

Dia 20 de junho de 2013, quinta-feira,

chovia muitíssimo. Minha filha ainda dormia

embalada  pelo  barulho  da  chuva  que

convidava mais  ao sono que às brincadeiras.

Meu  celular  tocou  em algum lugar  da  casa,

mas  não  o  achei  a  tempo  de  atendê-lo.  O

telefone fixo também tocou e, na doce voz de

minha  orientanda,  Andréa  Dal  Pra,  a  notícia

mais  inacreditável.  A filha  acordou  para  me

dar  o  abraço  que  eu  tanto  necessitava  e,

admirada  das  minhas  lágrimas,  soube  rezar

comigo a primeira oração da saudade.

No final daquela quinta-feira,  eu me

despedi do Daniel. Conheci sua corajosa mãe e

seu irmão. Tive a pequena e imprevista alegria

de perceber que o rosto deste vai me lembrar,

até quando Deus permitir, o semblante do meu

querido  irmão  mais  novo.  Sete  dias  depois,

ainda  rezava,  abraçada  a  seu  amor,  Lorena.

Disse-lhe  entre  lágrimas  o  que  espero  no

futuro:  que  minha  filha  possa  ser  tão  leal,

quanto ela soube ser.

Tenho  fotos  do  Daniel  em  meu

computador. De vez em quando, elas surgem,

misturadas  às  da  minha  família,  amigos  e

outros conhecidos. Eu acredito que a doçura da

imagem  comove  a  engrenagem  e  suas

instruções herméticas para me saudar todos os

dias com um sorriso de boné. Eu sorrio e digo:

“Olá,  Daniel,  como é bom te  mostrar  o  que

ando a escrever”. 

Homenagem a Daniel Orta

Por Fátima Regina Fernandes (DEHIS –

UFPR)

Para quem não conheceu Daniel Orta,

nosso querido orientando de Monografia,  IC,
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Mestrado  e  Doutorado  devo  dizer  que  a

humanidade  perdeu  com  sua  partida  recente

uma sua melhor parte. Temos tido razões para

nos orgulharmos dos jovens e por causa dele

eu mesma já tinha despertado para toda esta

potencialidade  há  alguns  anos;  uma  visão

privilegiada  de  quem  conheceu  de  perto  o

Daniel.  Estamos  falando  de  um  rapaz  que

odiava demagogia e privilégios e que sempre

lutou pela justiça no mundo compreendendo,

no entanto, que o mundo não era lugar fácil ou

paradisíaco. A vida, ele bem o sabia, era já em

si um privilégio e certamente por ver-se tantas

vezes sujeito a ameaças de perdê-la por conta

da longa e cruel doença que o acompanhou por

tantos  anos  como  uma  sombra,  aprendeu  a

desfrutar cada suspiro,  cada dia de sol como

único. Tinha prazeres simples, pedalar, torcer

pelo  seu  time,  conversar  e  jogar  com  seu

querido  irmão  Luiz,  estar  com  Lorena...

Pesquisar  era  também um deles,  uma mente

científica que teria sido brilhante em qualquer

área e que as contingências da vida trouxeram

até à História onde acabou sendo um expoente

precoce de uma investigação que começou nas

Crônicas  medievais  portuguesas  e  terminou

nas  Chancelarias  aplicando uma metodologia

prosopográfica,  clássica,  mas  atualizada

através  da base de dados que ele inventou e

quase  conseguiu  alimentar  totalmente.  Em

certo momento demo-nos conta de que nossas

discussões e seus resultados transcendiam em

muito o padrão de um Mestrado concordamos

então,  em  solicitar  passagem  ao  nível  de

Doutorado e após defender sua dissertação de

Mestrado  em  um  ano  e  meio  ingressou  no

Doutorado imediatamente sem necessidade de

seleção. Foi para mim, durante estes dez anos

de convivência como orientadora e amiga um

período  em  que  dispus  de  um  interlocutor

científico  sem  equivalente,  sua  pesquisa

complementava  a  minha  e  juntos  teríamos

coberto importante fatia do contexto medieval

português  se  sua  pesquisa  tivesse  chegado  a

termo. Ainda assim, muito usufruímos juntos

desta  proximidade  temática  e  metodológica,

trocamos  dados  e  experiências,  além  disso,

receitas, porque quem o conheceu sabe que se

aventurava na cozinha e vez por outra trazia o

lanche nas reuniões de orientação. 

Era  um jovem multifacetado  e

sua presença no NEMED foi sempre um motor

de  dinamismo  e  colaboração,  orgulhamo-nos

de tê-lo como membro e dos muitos trabalhos

que apresentou com seus colegas em eventos

no Brasil e no exterior quando desfrutava tanto

dos encontros e parcerias científicas quanto da

convivência  com  os  colegas.  Colaborou  em

obras  científicas,  colaborou  na  confecção  de

materiais  de  apoio  para  outros  colegas  e

mesmo  professores,  sempre  com  uma

qualidade e  seriedade semelhante àquela que

cobrava  de  si  mesmo  em  seus  trabalhos.

Deixa-nos um software,  a sua base de dados

DATACLIO  cujo  espírito  altruísta  sempre

desejou partilhar com a comunidade científica

e  que  agora  a  família  pretende  como  sua

última vontade e ao mesmo tempo em forma
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de homenagem, permitir a sua disponibilização

pública. 

Traços  de  um cientista  sério  e

responsável  que  se  mesclavam  com  seu

otimismo e pragmatismo, duas características

que nos uniam dentre muitas outras coisas, por

isso, sinto na alma a saudade e a perda de um

amigo  fiel,  cujas  mensagens  de  carinho

enviadas  em  mensagens  de  e-mail  ou

pessoalmente ditas jamais serão esquecidas. A

sua fé transcendia qualquer formato religioso

rígido,  mas  era  um  jovem  pleno  de  fé  em

Deus, nos homens, na vida e que nos deixou

uma  mensagem decisiva,  a  de  que  devemos

viver  cada  segundo como se fosse  o  último,

sem  lamentos,  sem  autocomiseração,  sem

desculpas  para fazer  o  melhor  que se puder,

sempre. 

A melhor lembrança de Daniel

será  sempre  seu  sorriso  largo  e  fácil,  seu

humor inabalável, sua visão de mundo que se

traduzia  num  jeito  humilde,  apesar  de  suas

muitas  capacidades  e  sua  firmeza  inabalável

diante  de  obstáculos  gigantescos.  Lutou  por

doze  anos  contra  o  câncer  e  poucos  sabiam

disto, não era de se lamentar publicamente e

mesmo sem compreendermos o sentido mais

profundo de tudo isto  fica a reflexão de que

sua breve, mas intensa vida servirá de modelo

a  tantos  quantos  o  conheceram  e  aos  que

ouvirem falar dele como um homem forte que

parte  para  outro  plano,  pois  sua  grandeza  já

não  cabia  mais  nesta  vida.  Deixa  muitas

saudades e como diz o título de seu Mestrado,

parafraseando  Gomes  Eanes  de  Zurara,  de

Daniel  teremos  sempre  “Tamtas  cousas

notáveis pera escrever”.

Homenagem a Daniel Orta

Por Eduardo Luiz de Medeiros

Daniel  Augusto  Arpelau  Orta

foi  um grande  amigo  que  tinha  uma missão

especial  na  terra:  ser  um livro  para  ser  lido

através  de sua  própria  experiência  de vida e

atitudes.  Tive  o prazer  de ser  próximo a ele

durante  toda  a  graduação  em  História  que

cursamos  na  UFPR  e  pude  acompanhar

momentos  difíceis  em  sua  vida  que  sempre

foram  encarados  com  bom  humor,  fé  e

esperança em um futuro. 

Particularmente,  aprendi  muito

com a amizade e com sua disposição colossal

em tornar-se aquilo que todos os que cursam

história almejam ser: Historiadores. Daniel foi

um  pesquisador  voraz,  com  um  intelecto

privilegiado  que  me  fez  perguntar  algumas

vezes a ele como ele conseguia avançar tanto

em suas pesquisas e fazer sempre mais do que

havia se proposto na academia.  Sua resposta

era sempre a mesma e causava assombro para

aqueles que a ouviam: “como não sei quanto

tempo  tenho,  a  única  certeza  é  que  tenho  o

hoje  para  fazer  o  meu  melhor”.  Não  eram

meras  palavras  jogadas  ao  vento,  mas  sim

atitudes  de  uma  vida  que  foi  vivida

intensamente  sobre  este  fundamento,  sob  o

qual  todos  nós  podemos  colocar  nossas
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próprias existências.

Além  da  graduação,  tive  o

prazer de acompanhar sua produção acadêmica

durante  a  pós-graduação,  como  colegas  de

linha  de  pesquisa  no  doutorado  em História

pela  UFPR.  Daniel  pesquisou,  assim  como

pesquiso,  o  medievo  mediterrânico  e  suas

intrincadas e complexas relações nas diversas

camadas desta  sociedade e  suas  relações  nas

instituições de poder. Mais uma característica

do pesquisador que pude perceber nos anos de

convívio com Daniel era sua paixão pelo seu

objeto de estudo, dentro de inúmeras situações

que poderia enumerar aqui nestas linhas, uma

em  especial  foi  o  retrato  da  compulsão  em

fazer História que gostaria de elencar. Nos idos

de  março  de  2013,  quando  estava  se

recuperando do segundo transplante de fígado

depois de meses de uma luta monumental pela

vida, tive a oportunidade de visita-lo na UTI

do hospital onde estava internado. O encontrei

deitado  em  seu  leito,  bastante  abatido,

extremamente magro e com um tablet em sua

mão, fazendo o que mais gostava de fazer, pois

dizia  que  precisava  terminar  sua  tese,  onde

desenvolveu  um  software  para  realizar  o

trabalho de prosopografia de suas fontes. Nada

o fazia parar, nada o detinha em seu objetivo.

Que  lição  para  nós  que  muitas  vezes

desistimos de sonhos à primeira pedra que é

colocada em nosso caminho!

Assim era  Daniel,  um homem

que  não olhava  para  as  circunstâncias  a  sua

volta, mas apenas para o alvo a sua frente, seus

objetivos  e  sua  necessidade  em  auxiliar  a

humanidade em conhecer  um pouco mais de

sua própria história. Não por acaso estudava os

princípios  nobiliárquicos  medievais,  mas  era

em  sua  vida,  em  seu  agir,  um  modelo  de

nobreza no sentido estrito da palavra. 

Nossa  vida  nesta  terra  é

passageira,  mas  algumas  pessoas  deixam

legados que perpassam sua efêmera existência.

Esta é a História e Daniel agora faz parte dela!

Para  encerrar  esta  singela  homenagem,  uma

frase  do  rei  Salomão  que  nos  escreveu  a

dezessete séculos atrás uma verdade que se faz

presente hoje através da memória de Daniel:

Passada a tempestade,  o ímpio já não existe,

mas o justo permanece firme para sempre.

Homenagem a Daniel Orta

Por Lorena Pantaleão da Silva

" I would tell you

that I loved you

If I thought that you would stay

But I know that it´s no use 

That you already

gone away"

Boys don´t cry - The cure

Conheci  o  Daniel  enquanto  ambos

cursávamos o mestrado na UFPR. Possuíamos

amigos em comum e logo começamos a sair.

Desde o início duas características chamaram

minha atenção nele:  o comprometimento e  a

organização.  Achava  engraçado  como  ele
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conseguia estar envolvido em tantos projetos e

não sofrer com os prazos (algo tão comum no

meio acadêmico). Conforme o conheci melhor,

percebi  que  estes  traços,  junto  com  uma

generosidade  genuína,  tinham  origem  mais

profunda. Daniel possuía um enorme histórico

de  internações  e  privações  devido  à  saúde

delicada.  Este  processo  havia  depurado  sua

visão sobre a vida e seus objetivos.  Para ele

era  impensável  "desperdiçar"  um  dia

(desenvolvera o hábito de "ticar" as atividades

realizadas na agenda – sempre cheia –  ao final

do dia,  algo que adorava,  dizia  que percebia

que estava com o "dever cumprido"). 

É difícil falar sobre alguém que não

está  presente.  Posso  dizer  que  o  Daniel

agarrava  todas  as  chances  que  lhe  eram

oferecidas,  queria  realmente  superar-se

continuamente. Essa consciência fez com que

ele tomasse como desafio as atividades de seu

cotidiano.  O  empenho  não  provinha  de  um

desejo  narcisista  por  atenção  ou

reconhecimento, mas desta vontade de colocar

seus limites à prova. Imagino que ele gostaria

de  ser  lembrado  desta  forma,  como  alguém

que sempre afirmou seu amor e gratidão pela

vida,  amigos  e  família,  cuja  paixão  era

representada  na  dedicação  em  aproveitar  ao

máximo cada momento.

Homenagem ao Professor Dr. Carlos

Roberto Antunes dos Santos

(Porto Alegre, 23 de janeiro de 1945 –

Curitiba, 10 de julho de 2013)

Por Luiz Carlos Ribeiro (DEHIS – UFPR)

Na madrugada da última quarta-feira,

dia  10  de  julho,  faleceu  de  problemas

cardíacos  o  Doutor  Carlos  Roberto  Antunes

dos  Santos,  professor  aposentado  do

Departamento  de  História  e  Sênior  do

Programa de  Pós-Graduação em História,  da

Universidade Federal do Paraná. 

É  difícil  fazer  essa  homenagem

póstuma  ao  Carlos  Antunes,  pois  é

inimaginável  pensá-lo  ausente.  O  Carlos  era
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uma  pessoa  muito  presente  nas  coisas  que

fazia e, em especial, na vida dos amigos, entre

as quais me incluo. 

A sua capacidade de fazer amizades,

de saber ouvir e, sobretudo de conciliar, foi o

que  lhe  permitiu  a  intensidade  nas  suas

relações  pessoais  e  profissionais,  ao  mesmo

tempo  em que  fazia  isso  tudo  com extrema

brandura.

Carlos  graduou-se  em  História  pela

UFPR, onde também concluiu  seu mestrado.

Em  1976  defendeu  tese  de  doutorado  pela

Universidade  de  Paris  X-  Nanterre/França.

Entre 1984 e 1986 realizou programa de Pós-

Doutorado  na  École  des  Hautes  Études

d’Amérique Latine, na Universidade de Paris

III/França,  sempre  trabalhando  com  História

Econômica.  É  nos  anos  90  que  Carlos

envereda pelos estudos pioneiros, no Brasil, da

História  da  Alimentação.  Foi  com  a  tese

“Alimentar o Paraná Província”, em 1992, que

se tornou Professor Titular na UFPR.

Ao  longo  desse  percurso,  Carlos

ocupou vários cargos no âmbito acadêmico e

universitário, tais como Pró-Reitor de Pesquisa

e  Pós-Graduação  e  Diretor  do  Setor  de

Ciências Humanas, Letras e Artes. Em 1998-

2002  foi  eleito  pelas  três  categorias  para  o

cargo  de  Reitor  da  UFPR,  fato  inédito  até

então,  tendo  assumido  nesse  período  a

presidência  da  ANDIFES.  Durante  seu

mandato  engendrou  a  campanha  e

transformou,  com  o  apoio  da  comunidade

acadêmica e da cidade,  o prédio histórico da

UFPR em símbolo de Curitiba. Após a gestão

na reitoria foi convidado pelo então Ministro

da  Educação,  Cristovam  Buarque,  para

assumir  a  Secretaria  de  Educação  Superior

(SESU), de onde saiu, com o próprio Ministro,

por  divergências  políticas  com o PT.  Foi  na

sua  gestão  na  SESU,  em  2004,  que  se

implantou em todo o país o Sistema Nacional

de Avaliação da Educação Superior (SINAES),

fato que o Carlos muito se orgulhava. Em 2012

fez  parte  da  comissão  de  avaliação  dos

programas de pós-graduação em História,  da

CAPES. 

Mas,  o  cargo  mais  emblemático

assumido pelo Carlos talvez tenha sido o de

Presidente  da  Associação  dos  Professores  da

UFPR,  no  início  dos  anos  1980,  uma

conjuntura  ainda  marcada  pela  sombra  da

ditadura  e  pelo  medo  às  vozes  dissidentes.

Carlos foi o líder na condução daquela difícil

transição  democrática,  implantando  a  eleição

direta para reitor com a participação paritária

das três categorias. Foi nesse momento que ele

mostrou suas habilidades de tratar com pessoas

tão  diferentes,  sem  jamais  perder  o  sentido

ético  da  política  pública.  Cauteloso  e

ponderado  sempre,  mas  jamais  hesitante  em

relação  aos  objetivos  traçados  de  forma

coletiva e democrática entre os companheiros

de jornada.

Carlos  foi  um  homem  de  muitas

paixões.  Além  de  sua  família,  da  Academia

Paranaense  de  Letras  e  do  seu  Atlético

Paranaense – este certamente uma herança de
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seu pai – a Universidade Federal do Paraná foi

sua grande paixão. A sua dedicação política à

UFPR  –  onde  ocupou  todos  os  cargos

administrativos  –  nunca  foi  por  vontade

pessoal,  mas  coletiva.  Foi  sempre  uma

militância pautada na utopia da construção de

uma  universidade  pública,  democrática  e  de

qualidade.  Carlos  é  um  dos  representantes

dessa  geração  que  sonhou  a  utopia  de  um

Brasil republicano, justo e democrático.

Poderia  falar  ainda  do  arco-íris  de

amigos cultuado pela Carlos. Dos almoços que

animava a turma de sua gestão como reitor ao

longo  dos  últimos  mais  de  dez  anos.  E  o

último  encontro,  fortuitamente  em  sua  casa,

não  poderia  ser  outro  o  prato  sugerido  pelo

Carlos: uma reinterpretação caipira do bouef à

la bourguignonne, no lugar da batata, o pinhão

das  araucárias.  É  a  academia  retornando  à

cozinha.

Nos  últimos  anos,  e  na  medida  em

que se afastava da administração,  dedicou-se

com alma a um tema inóspito e por muitos, no

meio  acadêmico,  considerado  irrelevante:  a

história da alimentação, da gastronomia, ou o

estudo dos habitus alimentares como um tema

cultural  e  político.  Com  essa  temática

continuou  orientando  várias  monografias,

dissertações e teses. Sua última conquista foi

trazer para a UFPR a cátedra da UNESCO na

área  da  Salvaguarda  e  Valorização  dos

Patrimônios  Culturais  Alimentares,

envolvendo  estudantes  e  pesquisadores  de

vários  países.  Sobre  a  temática  alimentar

organizou  recentemente  o  dossiê  Além  da

cozinha  e  da  mesa:  história  e  cultura  da

alimentação  (História:  Questões  &  Debates,

Vol.  54,  2011),  no  qual  Carlos  definiu  a

cozinha como “um microcosmos da sociedade

e uma fonte inesgotável de saberes históricos”.

A morte  precoce  de  Carlos  Roberto

deixa  entre  os  amigos  e  colegas  do  meio

acadêmico uma estranha sensação: um vazio,

um sentimento de profunda perda, de tristeza

pelo  muito  que  ainda  poderíamos  fazer  e

aprender  com  ele,  mas,  ao  mesmo  tempo,

deixa em todos nós a sua alegria de viver e nos

anima a acreditar na vida... fazendo parte dela

a finitude.

Carlos Antunes, professor

Por Marion Brepohl (DEHIS – UFPR)

“Oi, menina, parece que teremos mais

uma  boa  candidata  para  o  pós”.  Vi  seu

semblante  alegre,  sua  rápida  e  costumeira

passadela em meu gabinete,  acho que estava

com  pressa,  mas  não  deixou  de  trazer  sua

pequena saudação e  novidade (?).  Sabia  que

não  precisava  explicar  muito:  era  mais  uma

aluna que ele acabara de atender e que queria

ser sua orientanda de mestrado ou doutorado

em 2014; orientar o deixava muito satisfeito e

com discreto orgulho. Isso ele nem precisava

me explicar, fui sua terceira orientanda, dentre

cinquenta outros. Realizava-se na pesquisa do

outro que era também a sua.

E nem reagindo senão com um sorriso
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ao seu comentário, antes que ele desaparecesse

com a  mesma rapidez  que veio,  apressei-me

em perguntar: “e o que você está achando das

manifestações  de  rua?”  “Eu?  Não  sei  você,

mas eu estou achando ótimo”.

E se foi.

Dois  dias  depois,  em  meio  a  uma

viagem,  recebi  um telefonema de  Ana Paula

Vosne Martins, minha amiga e colega, também

sua ex-orientanda: chorando, explicou-me que

não compartilhamos mais o mundo com Carlos

Antunes. Sozinha, fui  olhar na Internet:  duas

notícias com duas fotos muito sugestivas: uma

bem  espontânea,  ele,  de  camiseta,  outra,

circunspecto,  talvez  do  tempo  em  que  foi

reitor,  concedendo  entrevista  sobre  a

universidade.

Conheci Carlos Antunes muito jovem,

fui  sua  orientanda  de  monitoria  antes  do

mestrado. Naqueles tempos, era eu que ia ao

seu gabinete. Passamos a conversar cada vez

mais sobre a universidade e sua administração,

cujas relações nos pareciam mais autoritárias

do  que  o  governo  autoritário  exigia.  Havia

censura por todos os lados, impressionava-nos

o número de pessoas que se arrastavam pelas

cerimônias oficiais com o fito de sondar sobre

quais  nomes  deveriam  ser  “queimados”,

expressão  que  era  um  eufemismo  para  a

delação.  E  as  tentativas  de  proibir  leituras,

algumas risíveis, de onde tirávamos chacotas

cheias  de  sarcasmo.  O  jeito  brasileiro  de

enfrentar e suportar a ditadura sempre passou

pelo  riso  e  isso  permanece,  felizmente,  por

motivos outros, no nosso meio acadêmico.

 Acho  que  foi  nesta  época  que

criamos a APAH – Associação Paranaense de

História  e  a  Revista  “História:  questões  e

debates”,  um  espaço  mais  democrático  de

convívio  entre  historiadores.  A  revista  era

artesanal,  as  imagens  da  capa,  trabalhadas  a

partir  de  fotos  em  preto  e  branco,  a

distribuição, a gente mesma levava no correio,

cada um, um tanto,  e havia enorme amizade

intelectual  naquela  iniciativa.  Carlos  foi  o

primeiro presidente da APAH, entidade que até

hoje mantém a revista, hoje, consolidada como

uma das melhores do país na área de História.

Com  José  Domingos  Fontana,

Emmanuel Appel, Roseli Rocha dos Santos e

outros professores (eram mais, mas me lembro

particularmente  destes)  Carlos  organizou  o

“Movimento  Universidade  Necessária”,  pela

redemocratização  da  vida  acadêmica  e  pela

melhoria da qualidade de ensino que passava

também pela liberdade de cátedra. Convidou a

nós,  seus  alunos  mais  próximos:  Antonio

Simão  Neto,  Cintia  Braga  Carneiro,  Daysi

Lucia Ramos, Lygia Gomes Carneiro,  Marco

Mello,  Renato  Carneiro  Jr,  Regina  Walbach,

Roseli  Boschilia  e  eu,  só  para  citar  os  de

minha  turma  no  curso  de  História.  Logo

depois,  elegeu-se  Presidente  da  “Associação

de  Professores  da  Universidade  Federal  do

Paraná”.

Depois disto, muitas e muitas funções

administrativas,  sempre  passando,  todavia,

pelo “Departamento” ou “DEHIS”, pausa para
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saber  dos  colegas  como iam as  coisas;  pós-

graduação, CAHIS (nosso Centro Acadêmico

de História), eleição para a chefia, reclamação

dos  alunos  e,  claro,  para  atender  os

orientandos  e  orientandas.  Tantas  coisas

rotineiras  que  agora  me  parecem  tão  vagas.

Talvez  a  sua  vaga  na  minha  memória  ainda

não tenha se processado.

Depois  de  cumprido  o  mandato  de

reitor e de um cargo no MEC (Secretário de

Ensino  Superior),  ele  voltou  a  ser  somente

professor.  Voltou  do  mesmo  jeito  que  foi.

Amigo,  aplicado  à  pesquisa,  interessado  nas

tarefas  rotineiras,  orgulhoso dos  orientandos,

bem-humorado  com  as  idiossincrasias  de

nosso  departamento,  ambiente  de  muitas

divergências, mas com pessoas dispostas a dar

o seu melhor para os cursos e pesquisas que

desenvolvem. E que se unem sempre quando a

questão  é  História  ou  “o  departamento”,

codinome entre o carinhoso e o imperativo da

profissão.

Num relance, ali, longe dos colegas e

dos amigos, apenas com a voz de Ana Paula

ressoando, tentando ligar para Karina, Renata,

Renato e Roseli sei lá prá que, ainda perplexa,

todo este tempo me passou pela cabeça: eu não

queria  perder  qualquer  lembrança,  desde  o

começo  da  amizade,  por  certo,  tensa  porque

voltada às questões públicas, mas não menos

densa, pelas mesmas razões, concluí como fui

privilegiada  por  conviver  com  esta  pessoa

gentil, democrática e plural, o Professor Carlos

Antunes. E sem desmerecer toda a sua atuação

em  tantas  funções,  que  comprovam  seu

espírito público, é nesta condição de professor

que pretendo me lembrar de Carlos.

Porque não há ex-orientando a não ser

no plano formal...a gente sempre se desorienta

quando olha para o professor.

Homenagem a Carlos Antunes

Por Sabrina Demozzi

Difícil ser funcionário

Nesta segunda-feira.

Eu te telefono, Carlos

Pedindo conselho.

Não é lá fora o dia

Que me deixa assim,

Cinemas, avenidas,

E outros não-fazeres.

É a dor das coisas,

O luto desta mesa;

Empresto  um trecho  da  poesia

Difícil  ser  Funcionário  que  João  Cabral  de

Melo  Neto  dedicou  a  Carlos  Drummond  de

Andrade  para  prestar  homenagem  a  outro

Carlos,  a  quem  também  telefonei  um  dia

pedindo conselho. Carlos Antunes, que de uns

tempos  pra  cá  andava moderno despachando

suas atividades via tablet, me recebeu em sua

sala em 2008 quando o procurei depois de ler

uma matéria em que ele dava um depoimento

sobre  o  grupo  de  pesquisas  em  História  e

Cultura da Alimentação. É certo que bastava a

menção a  alguma pesquisa na  área  para  que
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Carlos  não hesitasse  em convencer  o  sujeito

em  produzir  algo.  –  Menina,  tem  coisas  na

vida que a gente não pode esperar  – ele me

disse em 2011 quando eu já desistia de entrar

no programa de pós-graduação. 

Ainda  bem  que  ouvi  seus

conselhos.  Seus  diversos  e-mails

recomendando leituras  e  estudos.  Ainda bem

que tive a oportunidade de conviver com um

intelectual  do  porte  e  caráter  do  Carlos

Antunes.  Uma pessoa  como ele  a  gente  não

esquece  fácil.  Lembro  principalmente  de  ele

comentar  na  viagem  que  fizemos  para  o

Congresso  em Irati  sobre  como  “gostava  de

café com leite” e que adorava comida. Isso era

bem evidente. Durante a viagem confidenciou

que fazia  parte  de um júri  que dava notas  a

pratos e que ele não entendia como os chefs

não  conseguem  pensar  a  comida  como  um

todo e que “ele sempre arrumava briga” com

os  outros  jurados.  Eu  achava  impossível

arrumar briga com o Carlos. 

Impossível  também  era  não

comparecer  aos  seus  eventos.  Diante  de  e-

mails  persuasivos  e  que  terminavam  com

frases como “vejo todos lá” ou “faço questão

da  presença”,  não  era  apenas  o  peso  da

consciência  em  não  comparecer,  mas  a

possibilidade  da  “represália”  pelo  não

comparecimento.  Lembro  de  uma  conversa

com a  Samara  também sua  orientanda sobre

mais um evento organizado por ele e quando

brincávamos “quem vai desta vez?” Ele ouviu

e disse: Vão as duas. 18h lá. Estarei esperando.

Lógico que fomos.

O  exercício  de  escrever  uma

homenagem  a  ele  não  é  fácil.  Lembrar  de

situações  que  envolvem  o  convívio  e  a

percepção  de  sua  personalidade  é  penosa,

assim como escutar o chorinho Flor Amorosa

trilha  que  recordo  da  viagem que fizemos  e

que  hoje  me  enche  os  olhos  d  água.  Minha

convivência  com  o  Carlos  foi  pequena  se

comparada  aos  professores  e  alunos  que

passaram  mais  tempo  com  ele,  mas  a  sua

ausência não é menos sentida. 

Vou  me  lembrar  do  Carlos

Antunes  como orientador,  professor  e  aquele

que  conheci  quando  liguei  um  dia  pedindo

conselho. 

Memória em homenagem a Carlos Roberto

Antunes dos Santos

Por Ana Paula Vosne Martins (DEHIS –

UFPR)

Ao  escrever  sobre  Carlos

Antunes  o  faço  a  partir  de  um duplo  lugar.

Primeiro  como  ex-aluna  e  ex-orientanda;

depois  como  colega  de  Departamento  e  de

Linha  de  Pesquisa  no  Programa  de  Pós-

Graduação em História da UFPR. Fui aluna de

Carlos  na  década  de  1980.  Ele  acabava  de

retornar de seu pós-doutorado e ministrou uma

disciplina,  quando  então  tive  a  oportunidade

de conhecê-lo como professor. Antes já tinha

ouvido  falar  dele  como  presidente  da

Associação dos Professores da UFPR e como

alguém muito  envolvido  com o  processo  de
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redemocratização,  pois  estávamos  saindo  de

um período de sucessivos governos militares e

iniciando a  experiência  da  democracia,  tanto

no plano das  instituições  políticas  quanto na

universidade.

Carlos  Antunes  era  conhecido  pelos

estudantes  mais  velhos  do  curso  de  História

como  alguém  comprometido  com  uma

abordagem  historiográfica  marxista,  mas  em

diálogo  com  outras  linhas  teóricas,

especialmente  com  os  Annales.  Carlos

produzia investigações de história econômica,

mas  era  interessante  perceber  como  ele  não

procurava  “catequizar”  os  alunos,  trazendo

sempre referências de outros autores, inclusive

de  Michel  Foucault.  Lembro  que  a  primeira

vez que tive acesso ao livro “As Palavras e as

Coisas” foi através de Carlos, que gentilmente

me  emprestou  sua  edição  publicada  em

Portugal.

Só  fui  reencontrar  Carlos  Antunes

mais  tarde,  em  1989,  quando  ingressei  no

mestrado.  Meu projeto  de  pesquisa vinha  de

uma experiência anterior,  quando fiz o curso

de  especialização  em  Antropologia  Social  e

estudei alguns rituais de socialização da Casa

da  Estudante  Universitária  de  Curitiba.  Ao

retornar  para  a  História  sabia  que  com  um

projeto  sobre  estudantes  universitárias  e

relações de gênero na sociedade brasileira das

décadas de 1950 e 1960 teria certa dificuldade

em  encontrar  orientador  ou  orientadora  no

Programa  de  Pós-Graduação.  Depois  de  ser

aprovada  no  processo  seletivo  apresentei  o

projeto  ao  Carlos  e  ele  me  chamou  para

conversar. Eu não imaginava que ele poderia

se interessar pelo meu projeto, pois sabia que

ele orientava pesquisas de história econômica.

No  entanto,  ao  conversarmos  ele

imediatamente se interessou pelo meu projeto.

Carlos percebeu que a minha pesquisa poderia

estabelecer  conexões  entre  questões  sociais,

culturais e políticas da sociedade brasileira e

as  particularidades  da  cidade  de  Curitiba.  A

pesquisa  foi  orientada  por  ele  e  teve  a

importante  participação  de  Maria  Cecília

Solheid  Costa,  do  Departamento  de

Antropologia,  que  foi  minha  co-orientadora.

Carlos  foi  um orientador  atencioso,  gentil  e

generoso. 

Como  conhecia  muito  de  perto  a

História  do  Paraná  ele  pode  me  ajudar  a

compreender  o  contexto  social,  político  e

cultural  do  Estado  e  da  cidade  de  Curitiba,

bem como me indicar fontes primárias sobre a

vida  estudantil  e  universitária  daquelas

décadas. Desde então percebi o quanto eu fui

privilegiada  em  ter  dois  orientadores  tão

atenciosos  e  cuidadosos,  pois  minha

dissertação  de  mestrado  foi  muito  bem-

sucedida e o resultado foi a sua publicação em

2004 e sua reimpressão pela Editora da UFPR

no  selo  do  Centenário  da  Universidade  em

2012.  Nos  dois  momentos  Carlos  teve  uma

participação  importante.  No  primeiro

momento por ter acreditado na minha pesquisa

e ter me orientado; no segundo momento por

ter indicado meu livro para ser reimpresso no
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Centenário  da  UFPR  e  por  ter  escrito  a

apresentação do livro.

Meses depois de ter defendido o

mestrado eu passei no concurso para professor

e  ingressei  no  Departamento  de  História  da

UFPR em 1993. A partir  de então me tornei

colega  de  Carlos.  Ele  sempre  esteve  muito

envolvido  com  a  universidade  e  votei  nele

como diretor do Setor de Ciências Humanas e

como reitor  da  UFPR.  No exercício  de  suas

várias funções administrativas Carlos nunca se

distanciou do Departamento de História e do

Programa  de  Pós-Graduação.  Manteve  suas

orientações e sempre que possível ministrava

disciplinas. A lembrança mais forte que tenho

de  Carlos  como  colega  de  trabalho  é  a

serenidade, qualidade nem sempre presente no

cotidiano por vezes eivado de individualismo e

de  interesses  pequenos.  Carlos  tinha  uma

característica  que  merece  ser  destacada

também:  sabia  ouvir,  conseguia  manter  a

calma e a visão das coisas nas situações mais

difíceis.  Pude  testemunhar  várias  dessas

situações  e  percebi  o  quanto  ele  foi  se

tornando uma referência para nós, professores

e professoras mais jovens no Departamento e

na Pós-Graduação.

Gostaria  de  lembrar  uma

importante  atuação  de  Carlos  que  foi  a  sua

defesa  do  PET  quando  esteve  à  frente  da

Secretaria de Ensino Superior no Ministério da

Educação após ter encerrado a sua gestão na

Reitoria  da  nossa  universidade.  No  começo

dos anos 2000 o PET passava por uma crise

nacional  profunda e  se  chegava a  cogitar  na

sua  extinção.  Os  grupos  se  mantinham  por

teimosia de  tutores  e  de  estudantes,  que  não

recebiam mais bolsas devido aos atrasos que

se  acumulavam.  Quando  Carlos  assumiu  a

SESU ele reorganizou o PET e a partir de 2004

as bolsas voltaram a ser pagas e o programa

ganhou  apoio  político  e  financeiro  sendo

fortalecido,  bem  como  novos  grupos  foram

criados  em  todo  o  país.  Lembro  desse

acontecimento  porque  um programa  como  o

PET, tão antigo e que tanta importância teve na

formação de jovens estudantes universitários,

quase  foi  extinto  se  não  fosse  a  visão  e  o

comprometimento  de  Carlos  Antunes  com a

universidade, pensada não a partir de aspectos

administrativos  somente,  mas  como  uma

instituição  fundamental  para  a  produção  do

conhecimento  e  o  fortalecimento  de  uma

sociedade  comprometida  com  a  ciência  e  a

democracia.  Penso  que  o  fortalecimento  do

programa  PET é  um  exemplo  da  sua  visão

mais  ampla sobre a  universidade brasileira  e

merece  ser  lembrado.  Em  2006  recebeu  o

Diploma  Amigo  do  PET,  indicado  pelo

CENAPET  e  ENAPET.  Também  como

reconhecimento por sua atuação em defesa da

universidade  brasileira  recebeu  em  2007  o

título de Mérito Educacional da ANDIFES –

Associação  de  Dirigentes  de  Instituições

Federais  de  Ensino  Superior,  da  qual  foi

presidente.

Participei  junto  com  Carlos  e

outros(as)  colegas  da  criação  de  uma  nova
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Linha  de  Pesquisa,  Intersubjetividade  e

Pluralidade:  reflexão  e  sentimentos  na

História.  Processo  demorado  e  difícil,  pois

criar uma Linha de Pesquisa envolve uma série

de procedimentos, discussões, dúvidas, horas e

mais horas de reuniões, mas o resultado foi o

desejado.  Conseguimos  agregar  pessoas  que

consideravam ser  necessário  criar  uma  nova

Linha  e  lembro  que  Carlos  foi  uma  dessas

pessoas  que  sempre  esteve  presente,

discutindo,  apresentando  pontos  de  vista,

sugerindo,  enfrentando  como  todos  nós,

dificuldades de ordem teórica, pois criar uma

Linha de Pesquisa envolve amadurecimento e

muitas  vezes  revisão  de  nossas  vinculações

teóricas e modos de pensar. Carlos demonstrou

estar  à  altura  de  tais  enfrentamentos  e

conseguimos criar a Linha. 

Como  professor  do  Programa

de  Pós-Graduação  em História  da  UFPR foi

um orientador  muito  procurado.  Orientou 32

dissertações  de  mestrado  e  14  teses  de

doutorado, o que é um bom indicador de sua

inserção e comprometimento com o PGHIS e

com a formação em nível de pós-graduação. A

contribuição  de  Carlos  Antunes  para  a  pós-

graduação é notável, tendo sido integrante da

comissão  nacional  de  avaliação  da  CAPES,

função  para  a  qual  são  convidados(as)

pesquisadores(as)  reconhecidos(as)

nacionalmente.  Cabe  destacar  também  a

liderança de Carlos Antunes na organização e

desenvolvimento  da  área  de  estudos  sobre

alimentação  no  Brasil,  criando  o  Grupo  de

Estudos e Pesquisas em História e Cultura da

Alimentação.  Sua  atuação  nessa  área  de

pesquisa  fora  do  país  possibilitou  que

trouxesse a  Cátedra de Patrimônio Alimentar

da  UNESCO  para  a  UFPR  em  2011,

consolidando-se,  portanto,  como  uma

referência  nessa  área  de  estudos,  tendo

orientado  vários  trabalhos  de  pós-graduação

com  o  tema  da  história  e  da  cultura  da

alimentação.

O  envolvimento  de  Carlos

Antunes com a história da alimentação talvez

seja revelador de uma qualidade que todos os

seus  amigos  reconhecem  e  não  esquecerão.

Sua habilidade  em fazer  e  manter  amizades,

especialmente cultivadas ao redor de uma boa

mesa. A cultura da alimentação abre múltiplas

possibilidades  de  análise  e  uma  delas  é  a

sociabilidade  que  a  comida  e  a  bebida  em

comum propiciam. Carlos Antunes estudava e
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orientava dimensões dessa experiência cultural

da  alimentação  que  estavam  muito

relacionadas  com  seu  estilo  de  vida  e  sua

maneira  simpática,  gentil  e  generosa  de  ser.

Como  ex-orientanda  e  colega  de  trabalho

presto,  com  essas  memórias,  minha

homenagem à pessoa singular que ele foi e que

não abandonará a nossa lembrança.

Homenagem a Fábio Kuczkowski

Por Marcella Lopes Guimarães (DEHIS –

UFPR)

Dia 14 de agosto de 2012, às 19:30,

na  Livraria  Curitiba  do  Shopping  Estação,

lancei  o  meu  primeiro  livro,  na  área  de

História,  intitulado  Capítulos  de  História:  o

trabalho  com  fontes.  Como  todos  sabem,  já

havia escrito livros e artigos  sobre literatura,

mas os Capítulos foram um outro début, uma

obra escrita para professores que já atuam no

magistério  e  para  aqueles  em  formação,  ou

seja,  meus  alunos  Em  tempos  de  greve  na

universidade,  não  contava  mobilizar  esse

público específico para o evento. Não contava,

mas ele  correspondeu aos anseios  do livro e

encheu  a  livraria.  Entre  os  que  lá  estavam,

havia um casal constante em sua presença nas

aulas, na atenção dispensada ao que eu tinha a

dizer  em  plenas  sextas-feiras  à  noite...  e

consideração  aos  meus  temores  de  ficar  na

universidade sozinha, depois da saída de todos.

Eram Ana Carolina  Kuczkowski,  radiosa  em

sua  gravidez,  e  Fabio  Kuczkowski.  Como

acariciei  a  barriga  de  Carol  naquela  noite!

Ambos  tinham  profissões  que  lhes  rendiam

meios  de  viver  e  resolveram  voltar  à

universidade pelo sonho de fazer História. Que

prazer  é  para  um  professor  contar  com  a

escolha  do  coração  dos  alunos!  A turma  do

casal  também me  prestigiou  com sua  alegre

presença. Há uma constância no álbum virtual

de  fotografias  dessa  noite:  meu  sorriso  de

desbragada felicidade. 

Quase um ano depois, dia 3 de agosto

de 2013, pleno sábado, uma olhada rápida no

facebook me pôs em choque. O aluno Joacir

Castro  avisava-me  que  Fabio  Kuczkowski

havia  sofrido  um  acidente  fatal,  enquanto

conduzia um grupo à cidade de Foz do Iguaçu,

ou  seja,  enquanto  trabalhava.  Relutei  e

aguardei  o  dia  todo  que  alguém  telefonasse

para  dizer  que  fora  um  mal  entendido.  As

únicas  ligações  que  recebi  confirmaram  a
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perda e  avisavam sobre o velório.  Domingo,

dia  4  de  agosto,  eu  me  despedi  do  Fabio.

Contemplei a bandeira do seu grupo escoteiro,

abracei sua mãe, seu pai, irmãos e colegas, fiz

um ligeiro carinho em seu corpo, tão apartado

do seu vigoroso sorriso. Não vi a Carol..., mas

estive com meu pensamento nela e no querido

Augusto, o filho que Fabio deixou.

No dia  da  missa  de  7º  dia,  liguei  a

televisão e, antes que pudesse mudar o canal,

um  susto  me  fez  ficar:  eu  via  Fabio  na

televisão!  Cenas  e  cenas  de  sua  alegria,

belíssimo  no  seu  cavalheirismo  e

profissionalismo.  Ao  final  da  matéria  que

colocou  a  sua  imagem  diante  dos  olhos

atônitos daqueles que ainda o choravam, uma

singela homenagem. 

Não fui à missa,  mas rezei pelo seu

filho e por sua mulher todos os dias daquela

semana sinistra. Eu precisava ministrar exame

final  para  os  alunos  de  História,  Memória  e

Imagem no dia da missa e na mesma sala em

que  dei  aulas  para  Carol  e  Fabio...  Eles  se

sentavam  no  mesmo  lugar  todas  as  sextas-

feiras à noite e eu fiquei olhando, naquele dia

9 de agosto de 2013, enquanto meus alunos se

esforçavam  para  alcançar  a  aprovação,  os

lugares  vagos  (estranhamente  nenhum  aluno

os escolhera), cresceu em mim um vazio para

a saudade morar.

Ao Fábio

Por Beatriz Virmond

A morte não é nada. 

Eu somente passei 

para o outro lado do Caminho.

Eu sou eu, vocês são vocês.

O que eu era para vocês, 

eu continuarei sendo.

Me dêem o nome 

que vocês sempre me deram, 

falem comigo 

como vocês sempre fizeram.

Vocês continuam vivendo 

no mundo das criaturas, 

eu estou vivendo 

no mundo do Criador.

Não utilizem um tom solene 

ou triste, continuem a rir 

daquilo que nos fazia rir juntos.

Rezem, sorriam, pensem em mim.

Rezem por mim.

Que meu nome seja pronunciado

como sempre foi, 

sem ênfase de nenhum tipo.

Sem nenhum traço de sombra

ou tristeza.

A vida significa tudo 

o que ela sempre significou, 

o fio não foi cortado.
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Porque eu estaria fora 

de seus pensamentos,

agora que estou apenas fora 

de suas vistas?

Eu não estou longe, 

apenas estou 

do outro lado do Caminho...

Você que aí ficou, siga em frente,

a vida continua, linda e bela

como sempre foi.

Santo Agostinho

Homenagem a Fábio Kuczkowski

Por vários amigos

Oi, gente.

Desculpa ter saído assim, sem avisar.

Me chamaram, e eu tive que partir. Eu sei que

vocês não esperavam isso. Na verdade, nem eu

esperava isso.  Eu tinha um monte de planos,

mas dizem que assim é a vida, né?

Eu preciso me despedir de vocês. Eu

sei que vocês estão com saudades, que a dor é

grande.  Mas,  gente,  eu  estou  sempre  com

vocês. Vocês não me veem, mas eu consigo ver

vocês de um lugar privilegiado. Estou em paz,

ciente  de  que  eu  fui  um  bom  amigo,  bom

marido,  bom pai,  bom filho,  bom irmão.  Eu

dei e recebi tanto amor que,  quando cheguei

aqui, me disseram que eu tinha cumprido meu

papel,  servido  de  bom exemplo,  de  como  é

importante  demonstrar  o  quão  amamos

alguém.

Pai,  mãe,  irmãos  e  amigos:  tá  tudo

bem. Sério. Obrigado por cada momento que

eu tive com vocês. Eu amo vocês.

Augusto:  eu  queria  poder  te  abraçar

mais  uma  vez,  te  embalar,  te  fazer  dormir,

brincar  contigo.  Mas,  se isso não é possível,

pelo  menos  saiba  que  eu  estou  zelando  por

você. Você será um cara tão grande quanto eu,

só que mais bonito. E eu terei orgulho de saber

que sou seu pai.

Carol, meu amor, meu eterno amor...

Sei que não tá fácil, e eu consigo saber o que

você  pensa  quando  está  sozinha  na  nossa

cama. Queria estar mais uma vez ao seu lado,

te beijando, te amando. Nosso amor foi lindo,

foi  maravilhoso,  e  me  sinto  grato  por  cada

segundo que estive ao seu lado. Geramos um

filho  lindo,  e  saiba  que  eu  vou  continuar  te

ajudando a cuidar dele.

Não  fiquem  tristes.  Eu  estou  bem.

Aqui é lindo, e um dia voltarei a ver vocês.

Beijos, e um super abraço!

Fábio

(com carinho, por Juliana Alves).

"Muito  já  foi  dito,  escrito,  chorado.

Mesmo assim é pouco para falar sobre o Fabio

e  o  que  ele  representou  para  a  gente  que  o

conheceu tão pouco, mas mesmo assim parecia
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que era um amigo de infância. Foram um ano e

meio  de  convivência  e  nunca  o  vi  com

semblante  sério,  carrancudo.  Nada,  sempre

estava  com  o  sorriso  largo  e  fazendo

brincadeira.  Nós  sabíamos  de  sua  carga  de

trabalho estafante,  sabíamos que  muitos  dias

ele  estava  cansado,  mas  nem  mesmo  isso

tirava  dele  o  jeito  brincalhão.  Lembro  do

primeiro dia de aula dele e da Carol. Fui uma

das  primeiras  pessoas  a  falar  com eles,  que

estavam perdidos  à  procura  da  secretaria  do

curso. Eles foram lá e depois ocuparam o lugar

cativo dentro da sala, a primeira fileira, canto

esquerdo, última carteira. Ficaram lá por duas

razões,  a  Carol,  pequena  do jeito  que  é  não

conseguiria  sentar  mais  atrás  e  como  eram

muito  unidos  ficaram  ali,  lado  a  lado  (para

desespero  de  quem sentasse  atrás  dele,  uma

vez  que  nosso  amigo  não  era  grande  só  no

coração (risos)). A outra razão era que e ali ele

ficava  próximo  da  tomada  de  energia,

fundamental para o seu aparato eletrônico.  E

dê-lhe  fio  para  cá,  tomada  para  lá,  e  liga

laptop,  carrega  celular...muitas  vezes  com  a

aula já em andamento. Impossível não lembrar

e não rir do jeitão atrapalhado. Muito pode-se

falar do Fábio, eu particularmente ainda o tive

muito  mais  próximo  por  uma  dessas

coincidências  do  destino.  Minha  sobrinha  é

casada com o irmão mais novo dele. Éramos

"parentes",  distantes  na  árvore  genealógica,

mas próximos na  amizade.  Infelizmente  esse

mesmo destino nos pregou uma peça e levou o

Fábio  muito  cedo.  Mas  ele  sempre  estará

presente, porque se o nosso curso é também de

História e Memória, ele já faz parte das duas

em cada um de nós que tivemos o prazer da

sua companhia."

Joacír Machado de Castro (Joca.)

“Tudo começou no mês  de  março  de

2012 quando a calourada invadiu o anfiteatro

600  para  fazer  história.  A quarta  turma  de

História  –  Memória  e  Imagem  entrava  em

cena.  Em  meados  de  março  deste  ano

conhecemos  o  grande  Fábio,  aquele  que  de

início  nos  marcou pelo  seu  grande tamanho.

Depois de conhecê-lo melhor entendemos que

não era possível um coração tão grande estar

em outra pessoa senão nele.

Grande Fábio, sempre de bem com a

vida, topando qualquer parada. Churrasco com

a turma, barzinho depois da aula, reuniãozinha

na sua casa para fazer trabalhos, sem deixar de

lado a  alegria,  as piadinhas com quem mora

em “Araucracóvia” e o sorriso estampado em

sua  face.  Um  ano  e  meio  de  convivência

marcados pela energia positiva que ele levava

à  sala  de  aula,  sempre  prestativo  e  trazendo

coisas  diferentes  para  contribuir  com  os

professores e com os colegas.

Chegamos à UFPR com o intuito de

fazer história, estamos fazendo, e você já fez!

Você fez história e ficou marcado na memória

de  todos  que  tiveram  o  prazer  de  conviver

contigo.  Arrancou  sorrisos,  propiciou  bons

momentos, e agora faz com que seus colegas

historiadores  façam  jus  a  sua  profissão  e
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busquem  em  suas  memórias  e  em  seus

passados  os  bons  momentos  que  tiveram

contigo, pois não há outro Fábio a se recordar

senão aquele com um belo sorriso no rosto.” 

Robson Luan Juraski.

“Minha  primeira  lembrança  do  Fábio

foi quando ele e a  Carol  sentaram na minha

frente na prova do vestibular. A minha vontade

foi  de  gargalhar  ao  ver  aquele  armário

sentando na cadeira em câmera lenta, como se

a  mesma  fosse  partir  ao  meio  a  qualquer

momento.  E  a  mesma  vontade  de  gargalhar

surgiu  aula  após  aula,  com ele  sentando  em

câmera lenta, levantando em câmera lenta pra

arrumar toda a Disneylândia e reproduzindo o

processo com o maior cuidado do mundo.” 

Andre Cunha.

“Na verdade não lembro a primeira vez

que  o  vi,  mas  lembro  bem  da  última.  Esse

momento  tem  acompanhado  meus

pensamentos desde sábado, e agora, voltando

da  Federal,  eu  tentava  descobrir  o  porquê

disso.Eu não conversava muito com ele, nunca

trocamos  mais  que  algumas  palavras  e

geralmente  a  Carol  estava  junto,  então  eu

acabava  conversando  mais  com ela,  mas  na

última  vez  que  vi  o  Fábio  enquanto  ele

apresentava  o  trabalho  da  Joseli,  senti  ele

falando  comigo  por  alguns  minutos  e  nesse

momento  eu  pensei:  "Poxa,  o  Fábio  é  tão

inteligente,  sabe  muito  sobre  a  história  de

Curitiba,  nós  nunca  conversamos  muito  não

entendo porque já que eu e a Carol nos damos

bem.De repente, mais pra frente , talvez, quem

sabe..." 

Viviane Barbosa.

“Você  poderia  se  chamar  Augusto

Fábio,  ser  grandioso,  iluminado,  líder  nato,

com  autoconfiança  e  segurança  invejáveis.

Parecia  que  nada  te  abalava,  precisava  fazer

alguma coisa, você não consultava ninguém ia

lá e fazia, sem medo de nada e de ninguém.

Grandioso,  altivo  e  autoconfiante.  Como  foi

bom te conhecer e ter o privilégio de conviver

contigo. Precisava dar uma carona para Carol,

ligava, não queria saber e sempre conseguia o

que  precisava.  Claro  quem  ia  negar  alguma

coisa ao nosso querido Fábio?

Agradeço a Deus e ao universo, num

belo dia de sol, nesta Curitiba que você tanto

amou e exaltou, o privilégio de ter convivido

com você.Fica a infinita saudade, mas levamos

teu exemplo de amor pelos teus amores(Carol

e  Augusto),  respeito  pelos  amigos  e

professores, dedicação ao trabalho e saber que

o trabalho dignifica as pessoas. Você trabalhou

muito  e  estava  sempre  em todos  os  lugares,

com boa vontade e teu belo sorriso. Fábio, que

bom  que  conhecemos  você  e  pudemos

conviver  com  tua  beleza  e  grandiosidade.

Agradecemos a Deus por ter colocado você em

nossas vidas e sabemos que não for por acaso.

Espírito  elevado  como  você  é,  já  está

amparado  e  a  caminho  de  outras  funções
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grandiosas.  Aqui,  neste  mundo,  você  deixou

um legado e herança, que ficarão para sempre

entre nós. Teu filho Augusto, tem o nome que

você  deveria  ter  tido,  sagrado,  iluminado  e

grandioso.  Vai  em paz  querido  amigo,  a  tua

missão  você  cumpriu  com  louvor!  Nossa

amizade e carinho estarão sempre com você e

com os que você amou.”

Marlova Fritzen.

“Com certeza o Fábio não fez parte só

da minha vida, mas também da vida da minha

família  inteira.  Afinal  todos  sabiam  a

admiração  q  eu  sentia/sinto  por  ele,  pelo

homem integro,  pelo marido apaixonado, pai

zeloso e amigo fiel. Alias mais do que amigo

fiel,  foi  meu  irmão  mais  velho,  sempre

cuidando de mim, me levando até em casa e

nunca  indo  embora  antes  de  eu  fechar  o

portão...Quantas  não  foram  as  noites  que

minha  tia  dormiu  tranquilamente  porque  eu

estava com o Fábio e com a Carol, quantas não

foram  as  vezes  que  me  ouviam  falando  do

Augusto  e  como o  Fábio  cuidava  dele...  Eu

que tive um pai tão ausente encontrei no Fabio

um exemplo do pai que eu quero q meu filho

um dia tenha. 

Cachorro-quente  e  MUITA  batata

frita  depois  das  aulas  da  Federal...Quantas

histórias  da  faculdade  de  biologia  me

divertiam a caminho de casa, e é claro muito

"ar gelado, ar gelado". 

Quando  penso  que  tive  um  amigo

como ele sinto que minha vida valeu a pena,

porque tive  ao  menos  um amigo sincero,  na

real um casal sincero...tem como separar Fábio

de Carol? NUNCA, assim como ele jamais nos

deixará...”

"Quem  nos  ama  de  verdade,  nunca

nos deixa, estão sempre no coração" 

Marina Felisberto.

“Amizades são construídas aos poucos

e  sem  perceber,  num  aglomerado  de  coisas

simples, nas trocas cotidianas.

Com o Fábio eu não aprendi a gostar

de Pink Floyd, mas nunca não gostar foi tão

engraçado  pra  mim,  porque  até  das

divergências  ele  tirava  uma  risada.  Sempre

tinha um Doh! Nos comentários. Algo de nerd,

algo de Homer. O gosto pelos anos 80, 90 com

sua  breguice  embutida.  Uma  pena  que  não

conseguimos assistir Rock of Ages juntos, mas

rimos de nós mesmos ao comentar que tanto

ele  e  a  Carol,  quanto  eu  cantamos  todas  as

músicas entusiasmados no cinema. Porque ele

era assim,  não tinha inibição,  aproveitava os

momentos com felicidade e entrega. Como não

podia  deixar  de  ser  era  Coxa,  Coxa  doido.

Cada jogo eu já  esperava  uma piadinha,  um

comentário.
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Conversas  inteligentes  e  sérias

temperadas  com  risadas  absurdas.  Sentado

numa  mesa  de  bar,  era  companhia  das

melhores,  indispensável.  Me  apresentou  um

boteco bem fuleiro mas onde a cada 2 cervas

ganha  uma  batata  frita,  custo  beneficio

aproveitado com a melhor turma que poderia

sonhar.Na  sala  de  aula  era  o  rei  da

parafernalha,  já  chegava  afobado,  trocando

carteiras de lugar (nessa nem adianta que eu

não entro)  e  esticando fios  de  extensão para

ligar  o inseparável note.  Se precisava de um

carregador,  tinha,  se  precisavam  de  um

adaptador,  tinha,  controle  remoto  pro

powerpoint  ficar  mais  profissa...  tinha

também. E o barulhinho de papel de bala no

meio da aula,  7 Bello's  pra espantar  o sono.

Mesmo  cansado  da  vida  atribulada  e  da

dedicação  imensa  que  colocava  em  seu

trabalho sempre encontrava uma contribuição

a fazer. E como sabia de Curitiba, do Paraná...

Apresentava  seus  trabalhos  com  domínio  e

articulação  tamanhos,  que  entregavam  seu

perfil  de  professor  nato,  realmente  se

destacava  como  um guia  (s.m.  e  s.f.  Pessoa

que  conduz,  que  dirige,  que  mostra  o

caminho.)  Um  grande  homem  de  gentilezas

incontáveis,  observar  a  forma  como  tratava

seus  amores  fazia  acreditar  na  existência

daquele gentleman de filme. 

Muitas  histórias  em  pouco  tempo,

difícil  lembrar  de  todas  assim  de  repente.

Lembro  mesmo é  de  um sorriso  largo,  bom

humor a (quase) toda prova, carinho com todos

e um doce coração. Simplesmente especial.”

Cristina Moskwyn.

“Saudade: presença dos ausentes”

Olavo Bilac

Essa foi a nossa homenagem a essas pessoas

que ficarão para sempre em nossas mentes e

corações.

Obrigado a todos que contribuíram.

PET HISTÓRIA


