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Silvio, o que você acha
desse título?

Bicho, tem um livro lesterbanguiniano obscuro de um autor russo que fala da relação pela qual se estabelecem os parâmetros identificáveis de uma frase simplesmente composta tendo como referência a intertextualidade da obra deleuziana com a obra imagética do Gratefull Dead no período pós-moderno com ênfase no ácido que cruza exata-mente no ponto em que a estruturalidade de Paulo Leminski se encontra com a psicodelia inebriante de Gay Talese que diz que não é exatamente adequando inferir a probabilidade de que esse título seja exatamente a melhor coisa a ser feita. Mas esse é o senso comum. Você tem que entender que existe um embricamento com a teoria comunista da filosofia de Hunter Thompson que diz que é possível sim, entrecru-zando alguns pontos, usar esse título.
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O conceito de blogue é algo tão estonteantemente amplo 
que não mais é loucura dizer que o seu futuro é engolir os 
próprios sites, no sentido em que deixou há muito de ser – 
só – um mero espaço narcisista para se tornar – também 
– o berço do que há de mais cético no palco da arte ao mais 
complexo mercado econômico/fi nanceiro – não necessaria-
mente distintos, é claro –. Os sites oferecem, os blogues le-
gitimam. Mais de 60 milhões de europeus direcionam suas 
compras após ler comentários em blogues – e um em cada 
cinco muda de opinião –, por exemplo. A tendência é: os 
blogues indicam, os sites servem.

O momento é justamente o de transição; transição essa 
que gera muita discussão e tempo perdido. É a velha histó-
ria da desinformação pela informação massiva. O excesso 
causa um absoluto relativismo, uma moral volúvel deleuzia-
na em que, numa fenomenologia do sentimento apático e 
impotente, o oceano de informação impossibilita-inviabiliza 
o receptor de uma hierarquia de valor, o distanciando de um 
delinear do essencial e do complementar.

É nesse cenário que os roteadores de conteúdo – essen-
cialmente blogues – surgem como opções úteis. São gran-
des peneiras do mundo digital tanto ao intelectualmente 
estimulante quanto ao que há de mais inútil na Internet.

O blogue Sedentário & Hiperativo (www.sedentario.org) 
é a indicação bloguística desta semana. Um blogue que é 
muitos. Um dos mais abrangentes roteadores de conteúdo 
da web brasileira quando se trata de cultura pop, humor, 
publicidade, design, tecnologia, games, HQs e cinema. Uma 
olhadela nos últimos posts dá uma idéia da proposta: que 
tal ver fotos de uma imponente igreja de ossos na Repúbli-
ca Checa ou ainda imagens da peculiar arquitetura russa. 
Talvez conhecer o novo vilão de Street Fighter. Ou melhor: 
conhecer o blogue do cara que quer doar todos os seus mais 
de 100 DVDs em troca de um bom argumento.

Um time de colunistas afi ados esboça o conteúdo próprio 
do blogue. São quatro. Marcelo del Debbio assina Teoria 
da Conspiração, um espaço para a desmitifi cação princi-
palmente na religião e na fi losofi a. Já Kentaro Mori, em 
Dúvida Razoável, discute as grandes questões universais: 
Quem construiu as pirâmides? Estamos sozinhos no Uni-
verso? Onde vamos almoçar hoje? Marcia Lima, em Mad 
Fer It, é musical: “bandas que você deveria conhecer, mas 
que, por um motivo ou outro, acabou deixando para mais 
tarde. Agora é a hora, rapaz. Com tantos discos surgindo 
a cada dia, você precisa saber por onde co-
meçar”. Em Comics Addicted, 
Marton Santos dedica-se aos 
quadrinhos (sic). Um apaixo-
nado por essa arte de uma 

visão singular e muito 
bem humorada.

Juntando tudo 
isso num lugar só 
há um blogue com 
35 mil acessos di-
ários, 5,2 mil 
as s inantes 
da newslet-
ter e a posi-
ção 1.300º 
num universo 
de 86,8 mi-
lhões de blo-
gues (Technora-
ti), o que de longe 
é uma coisa muito 
boa. Dê uma olhada.

I
Fiquei meio preocupado com a 

carona (...). Pararam dois carros 
e nós estávamos em três. No 
primeiro carro tinha duas loi-
ronas assim e mais um cara. 
Eu fui nesse carro e os meus 
amigos no outro. Só que 
percebi que eles estavam 
alegres demais e começa-
ram a correr muito, então 
perguntei de onde eles 
estavam vindo: ‘De uma 
rave’, respondeu. ‘Vish’, 
pensei comigo e então 
pedi que me deixas-
sem ali mesmo, que 
estava bom ali e tal, 
porque eles estavam 
indo muito rápido e 
podia dar alguma 
problema, mas não 
pararam.

Teve uma hora que 
um deles, talvez des-

confi ado da gente, 
falou que precisavam 

garantir a segurança 
e mostraram um re-

vólver, não apontou, só 
mostrou. Daí a Dessa 
pegou o celular, escre-

veu uma mensagem e 
falou pra mim: ‘Vou man-

dar essa mensagem para 
minha mãe, o que você 

acha?’. Daí peguei e li: 
‘Doug, fi ca acordado que o 

cara mostrou uma arma pra 
gente’. Dois minutos depois 

estava dormindo de novo.

II

III
Daí ele falou: ‘querem sa-
ber uma das coisas mais 

legais que faço quan-
do estou viajando?’. 

Daí ele se precaveu 
que não havia nin-

guém na estrada 
e então apa-

gou todas as 
luzes.

Deitei na 
maca, usei a 

mochila como 
travesseiro e só 

acordei quando 
ele abriu a porta 

aqui no aeroporto 
de Cascavel. Devia ser 

umas seis e meia. Na ro-
dovia peguei outra carona 

com um táxi até o centro e 
então fui trabalhar.

IV

Todo ano é um ano de muitos livros. Alguns lidos, outros re-
lidos, muitos escritos. Há os comprados, os emprestados, os 
ganhados, os indicados e os obrigatórios. Todos muito folhas 
e tintas. Palavras e dedos. Olhares, mentiras e segredos. Há 
um encontro anual de misteriosos livreiros, responsáveis por 
toda a pompa dos livros-memória que balançam cada ano. 
Aos bons e aos ruins indistintamente.

******
Quando chegamos esta semana ao sebo e fi camos perdi-

dos entre as quatro paredes de idéias – ou de livros, como 
você preferir –, Paulinho nos ofereceu uma pilha de livros 
luzindo novidade, todos quase sem uso ou muito bem cui-
dados, sempre uma dúvida. Conforme fomos descobrindo 
títulos e autores, uma coincidência: grande parte deles fi -
gurou na lista de livros indicada para a prova de vestibular 
da Unioeste do ano de 2004.

Eu não sei quem fez a seleção. Também, na época, pouco 
me importava que critérios misteriosos guiavam as escolhas 
de pessoas das quais nem rosto eu imaginava humanos. Foi 
assim que, resignada, passei os dedos pela lista de livros in-
dicada para a prova de literatura. Era 2004, um ano – como 
os outros – de muitos livros. A mim, eles foram indicados. Eu 
os fi z obrigatórios. Outros mais tarde foram relidos. Todos, 
enfi m, bem quistos ao abarrotado de livros da minha memó-
ria. A rua Jarlindo João Grando, 32, foi um lugar de reminis-
cências literárias nesta semana.

A segunda edição de Viagem no espelho e vinte e um poe-
mas inéditos (Criar Edições, 2001, 241 p.), de Helena Kolo-
dy, saltou aos olhos. Epifania própria de um haikai – comum 
a Kolody.  Por sinal, a paranaense foi a primeira mulher no 
Brasil, em 1941, a publicar esse tipo de poemas, originários 
da poesia japonesa. A primeira edição de Viagem no espelho 
saiu em 1988 e a do sebo do Paulinho sai por R$ 18.

Por pioneirismo, não fi cou para trás João Guimarães Rosa, 
um dos gênios da literatura brasileira e, por que não dizer, 
mundial. Sagarana (Nova Fronteira, 2001, 413 p.), por R$ 25, 
à primeira vista, não mostra tudo o que trás. Nem à segunda, 
terceira, quarta... O hibridismo – que já vem no título ('saga', 
radical germânico que quer dizer 'lenda', e 'rana', pa-
lavra indígena que signifi ca 'à espécie de') – é só 
um dos atrativos. A complexidade e riqueza de 
Guimarães Rosa é uma lembrança única.

Outras lembranças vieram de Contos No-
vos (Itatiaia, 109 p.), de Mário de Andra-

de. R$ 15 e os contos da maturidade 
do modernista viram memória. De 
recordações mais doces e líricas, 

retiro com mais ternura a Nova 
Antologia Poética (Compa-
nhia das Letras, 2003, 280 
p.) de Vinicius de Moraes. 
Selecionados e organiza-
dos de Antonio Cicero, os 
textos do Poetinha mistu-
ram-se a qualquer recor-

dação amorosa que se 
possa ter. R$ 25. 

Formado por reminiscên-
cias do escritor e crítico lite-
rário Miguel Sanches Neto, 
Chove sobre minha infância 

(Record, 2000, 254 p.) está 
por R$ 15 e é o último daque-
la pilha a fazer parte de mi-
nhas memórias literárias.

Anual dos
misteriosos

Inteligência 
Coletiva

O segredo
de Eisenstein
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…Na minha 
estante tem um beat 
arruinado, a canção dos lou-
cos se tornou hino, o uivo continua 
a arrepiar as gargantas, não acredito em 
pessoas que peguem à estrada sem saber o 
porquê partem. Ouço Marley logo ao amanhecer, 
tem um sabor todo diferente, não sou hippie, mini-
malista, aniilista, anarquista, nada muito istaaaaa, que 
não corresponda realmente com minha essência, não sou 
caricatura, não busco vaidades para maquiar minha solidão, 
sou pêlo curto mesmo.

Por esses dias cantei versos infelizes de um amor que não me ren-
deu melodias, foram versos aleatórios, simplórios feitos à deriva, foi um 
vinho do porto que não me caiu bem, foi cinzano enlouquecido que arrui-
nou minha vida, meu estômago, minha poesia, sou um beat arruinado. Mi-
nha poesia não grita tão alto, sou desmerecido nos bares, pouco conhecido, 

mas pouco importa, poucos conhecem o gosto do veneno como eu 
conheço, poucos conhecem os becos, as vielas, as esquinas 

retardadas e metidas, poucos conhecem bares onde lobos 
dançam embriagados ao som da nostalgia a madruga-

da inteira. Vi Nietzsche tomando cachaça brasileira e 
falando tolices, abrindo os braços como Cristo, dan-

çando The Beatles, esparramando-se bêbado sobre 
mesas tipicamente ufanas e mediocráticas. Sou 

pêlo curto e meus amigos também, somos bra-
sileiros, pêlo curto e rápido, os mesmos, os pró-

prios vira-latas, ásperos poetas perdidos num 
canto qualquer ouvindo Janes Joplin recitando 
liberdade na sua voz rouca e inesquecível!

Fica decretado, sem 
direito a revogação, 
que todo homem deve 
ser privado de acomo-
dações, principalmente 
nos fi nais de semana.

Atenção!!! A televisão 
pode estar te cegando 
aos poucos!

Fica decretado: que os 
homens devem trabalhar 
feriados para realizar os 
sonhos das crianças.

Fica decretado o fi m das 
passagens secretas: exis-
tem passagens que nos le-
vam para muitos lugares, mas 
até agora não encontrei passagem 
alguma no fundo do meu guarda-roupa.

Fica decretada a inexistência de passagens 
secretas em guarda-roupas. E o temido mons-
tro debaixo da cama também não existe, já me 
certifi quei! Então, acredite, seu outro pé do tênis 
só pode estar na lavanderia.

Fica decretado: que maior inimigo é o 
inimigo que corrói nossa essência, e, se 
existe algum monstro, só pode ser refl exo 
de algo que não queremos. Então, não se esqueça, 
há sonhos para serem realizados.

Fica decretado que bibliotecas não é somente lugar de bruxinhos 
best-sellers viajando sob vassouras envenenadas ou de mocinhos boni-
tos americanizados passeando alegremente em histórias com animaizi-
nhos fabricados em alegorias coloridas.

Fica decretado que a história do Joãozinho pé sujo também é interes-
sante, a do Miguelzinho barriga de fora também. Fica decretado que os 
homens tenham tempo para ouvir os pequenos.

Fica decretado que antes de qualquer homem se apegar as ambições 
capitalistas, alimente uma criança com fome, caminhe pelas ruas da ci-
dade, fale baixo ou simplesmente não fale. O Silêncio caminha de mãos 
dadas com grandes ações!

Ações fazem-se necessárias, meus nobres!

Fica decretado, sem censuras, que a verdade cabe em todos os meios 
e a apropriação indevida da mentira causa-lhes constrangimento e fal-
ta de confi ança, arrogância. 

Fica decretado que ácaros não são uma discussão mal resolvi-
da com a garganta, Ahãmmmmmmm! Não é o grande causa-
dor de alergias que por vezes impedem de falar, o que nos 
impede de falar, muitas vezes, é a fala do outro que não 
sabe o que diz.

Biblioteca é lugar de todos, desde pequenos 
roedores apreciadores do ar intelecto ao hu-
milde leitor amante do agradável achado. 

Decreto a todos que decretem!

Atenciosamente, Nilmar Paz.
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Há uma óbvia herança de 
Joyce para o cinema, que, apesar de não ter 
sido o único doador de ciência neste sentido, com toda a certeza é o 

mais lembrado. Quando efeitos, transformados em imagens, refl e-
tem sem valor de juízo o que diz pura e simplesmente o êxodo dos 

pensamentos de um personagem – como vemos em David Lyn-
ch, em alguns Luis Buñuel, Ken Russell, e quem sabe até Sergei 
Eisenstein de forma prematura –, nada mais são que a apropria-
ção dos chamados monólogos interiores, ou fl uxos de consciência, 
em especial o monólogo fi nal de Molly Bloom em Ulisses, substituindo a 
morte dos amantes de Penélope na Odisséia de Homero.

Esse fluxo de consciência seria a mente nua e crua de Molly misturan-
do memórias, relatos, desejos, teorias entre outras coisas sem passar 
pelo crivo racional da língua. Como um mergulho no berço das idéias 
antes que sejam escolhidas, quais sobrevivem e quais permanecerão 
guardadas para futuros eufemismos.

Porém, num caso de preferência, creio que outro fator na narrativa de 
James Joyce torna-se ainda mais importante (ou pelo menos deveria) na 
concepção artística cinematográfi ca.

Quando ele adaptou o texto de Homero e o transformou em sua obra-pri-
ma Ulisses, o fez modernizando toda a estrutura mítica e a concepção de 
heróis que se tinha na Grécia antiga, instalando-os numa Dublin moderna, 
com conceitos da época e condicionada ao modo de pensar do século 20. 
Ora, se esse não é o motivo pelo qual o cinema existe e torna-se impor-
tante e indispensável nos dias de hoje, seja pelo seu poderio e facilidade 
internacional de comunicação. Essa modernização seguindo os passos de 
Joyce não pretende ser simplista, mas inovar a linguagem utilizando-se do 
sentimento dos habitantes do hoje para ser dedicado a eles. Sendo assim, 

toda vez que uma obra avança o sinal, seja ao despir os textos 
clássicos de sua radicalização, ou mesmo 

para torná-lo comum aos 
olhos e ouvidos dos que 
não se envolvem em covis 
intelectuais ou acadêmi-
cos, estará mesmo que 
intuitivamente plagiando 
no melhor dos sentidos o 
gênio inconformado que 
amava e odiava seu tem-
po e pátria na mesma 
proporção.
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Escrever sobre 
James Joyce e 

sobre seu roman-
ce Ulisses é uma 

tarefa, ao mesmo 
tempo, interessante e 

difícil dada a importân-
cia e a complexidade des-

se escritor para a literatura 
mundial moderna e contem-

porânea. Assim, daremos aqui 
uma breve pincelada sobre o au-

tor, seu estilo, o romance Ulisses e 
o que signifi ca o Bloomsday.

James Joyce, escritor irlandês, nas-
ceu em Dublin em 1882 e faleceu em 

Zurique em 1941. Ele chegou a estudar 
medicina em Paris, mas abandonou o cur-

so para ser professor de inglês e escritor. E 
citando um verso do famoso poema The Road not 

Taken de Robert Frost “isso fez toda a diferença”, pois 
Joyce tornou-se um ícone da literatura mundial.

Joyce foi o grande revolucionário da literatura moderna. 
Em seu estilo de produção literária explorou o fluxo da cons-

ciência. O fluxo da consciência nada mais é do que o monólogo 
interior apresentado de uma maneira atemporal. A narrativa não 

é linear, tornando dessa maneira a leitura mais difícil, porém muito 
bem elaborada, principalmente quando falamos de James Joyce. Um 

ótimo exemplo do fluxo da consciência de James Joyce é o seu roman-
ce Ulisses de 1922. Essa obra relata o dia 16 de junho de 1904. É uma 

odisséia ocorrida no dia 16 de junho na vida de Leopold Bloom, um dos 
protagonistas do romance.

Ulisses não tem propriamente um enredo e faz muitos paralelos 
com a Odisséia de Homero. É relevante ressaltar que na Odis-

séia de Homero, o herói Ulisses tem que superar vários obstá-
culos para encontrar novamente sua mulher, Penélope. Em 

Ulisses de Joyce, Molly Bloom, a mulher infiel de Leopold 
Bloom se destaca em seu monólogo que não apresenta 

pontuação no final da obra. 

Em Ulisses é como se Joyce nos fizesse entrar na 
mente de seus personagens. Cada capítulo do ro-
mance equivale a um episódio da Odisséia. Ulisses 
carateriza-se assim como um romance que ultra-
passa a barreira da ficção para tornar-se parte da 
vida das pessoas que lêem e estudam Joyce. 

Depois de ler Ulisses é difícil apreciar romances que 
foram elaborados de forma mais solta, pois Joyce to-
mou todo o cuidado com a sua obra dando um estilo 
próprio a cada capítulo de seu livro.

Ler e estudar James Joyce é essencial a qualquer 
amante de literatura, pois ele atingiu um patamar 
que difi cilmente pode ser superado no que diz res-
peito ao estilo de narrativa de um romance.

Na vida de Joyce, o dia 16 de junho foi o dia em 
que ele se apaixonou por Norma Barnacle, que vi-
ria a ser sua esposa e mãe de seus fi lhos. Um fato 
um tanto interessante, pois no Brasil comemora-
mos o dia dos namorados no dia 12 de junho uma 
data próxima ao Bloomsday (Dia de Bloom), como 
é chamado o dia 16 de junho. Em várias partes 
do mundo pessoas reúnem-se para comemorar 
esse dia e discutir a obra. Em Dublin, entre vá-
rias comemorações, simpatizantes da obra lem-
bram o que os personagens fi zeram nas 19 ruas 
da cidade por onde Leopold Bloom passa no 
romance. No Brasil, as comemorações envol-
vem leituras, encenações e discussões sobre a 

obra. Em São Paulo, o local de encontro é 
o pub Finnegan’s.

A primeira vez que a epopéia joyceana de Ulisses 
me apareceu foi na voz de Grace Slick, no disco After 

The Bathing at Baxters do psicodélico Jefferson Airplane. O 
poder de evocação dos vocais de Slick em Rejoyce construiu 
uma imagem do universo joyceano da qual nunca mais pude 
dissociar a música da fi gura do escritor. Algo extremamente pró-
ximo e ao mesmo tempo inaudito. Gosto dos versos “You know 
you'll be inside of my mind soon./There are so many of you.” (li-
teralmente e traduzido de forma livre: “Vocês sabem que logo 

estarão dentro do meu pensamento. Existem tantos de vocês”). 
Logo depois a música faz uma alusão direta ao personagem de Molly 

Bloom, a protagonista do monólogo que fecha Ulisses e que dá nome ao 
dia em que se comemora a obra do mestre irlandês.

Ulisses foi uma inspiração que atravessou toda a contracultura dos anos 60. De 
Thimoty Leary, o guru psicodélico de Harvard, a Robert Hunter, letrista do Grateful 
Dead que recita trechos de Finnegan’s Wake (outra obra de Joyce) durante uma 
música em Anthen of The Sun. O dia 16 de junho é propício a uma moderada 
cerveja Guiness e toda essa verve joyceana que afl orou no rock ń roll.

No Brasil, a impossível missão de traduzir Joyce fi cou por conta de Antônio 
Houaiss. Sua importância transcende a idéia de identidade cultural. Joyce é 
um autor do mundo. No dia de amanhã vão lembrar em todos os recantos 
do planeta do seu nome e da sua obra. Comparações no campo da arte são 
uma temeridade. Guardadas as singularidades das obras, o autor brasileiro 
que mais se aproxima de Joyce é, de longe, o logoteta Guimarães Rosa. O 
que é vibrante na literatura tanto de Joyce quanto na de Rosa (a referência 
aqui é para comemorar Molly Bloom (bloom = fl or = rosa)) é a capacidade 
de fazer a linguagem proliferar como num puzzle cujas peças fossem 
infi nitas. Neologismos nascidos da sutura de signifi cantes como em Ca-
osmos – contração de caos e cosmos numa mesma palavra. Ou então 
o célebre palíndromo Godog (Deus e o cão na ambigüidade plena de 
uma só e mesma palavra). Joyce é a defi nitiva esfi nge que devorou 
o século XX e toda a literatura para além de onde os enigmas se 
tornam o combustível da arte. Cheers!
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1 Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, 
professor de jornalismo em instituições da região Oeste do 

Estado e jornalista da Gazeta do Paraná
2 Professor de Literaturas de Língua Inglesa da Unioeste.

3 Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - vanderco-
lombo@gmail.com
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Desde o primeiro ano 
de faculdade eu e mais 
três amigos queríamos juntar 
500 reais de cada um e comprar 
uma Kombi pra fi car viajando. Aconte-
ce que quando chegou o fi m do ano, não 
deu certo. Mas prometemos para nós mesmos 
que no fi nal de 2006 faríamos uma viajem. Em 
abril, eu vi na tevê que havia um passeio turístico de 
trem pela Serra da Graciosa, daí falei pro pessoal: ‘já te-
nho um roteiro pra gente’. Mas fi camos de falar mais sobre 
aquilo no fi m do ano, para não dar nada errado. Chegasse 
a hora, era pegar as mochilas e se mandar.

No fi m daquele ano então decidimos que depois daquele 
passeio de trem iríamos para a Ilha do Mel. A gente sem-
pre quis ir como mochileiro, porque não tínhamos dinheiro 
e também por causa da aventura, vimos nos fi lmes tam-
bém e tal. Só que eu precisava de algum dinheiro, não tinha 
nada e queria muito ir viajar, então eu abri uma conta em 
um banco e tirei o limite... Podia falar isso? É que eu queria 
viajar mesmo, sabe.

Bom, eu tirei umas férias do trabalho, daí eu, a Andressa 
Moraes e a Natália arrumamos as mochilas, acordamos às 
cinco da manhã e pegamos o ônibus Pavan. A gente pa-
rou na frente de um posto, aquele primeiro antes do autó-
dromo. O problema é que ninguém parava nesse posto e a 
gente com aquele mochilão pesado maior do que a gente. 
Andamos até o posto da PRF e ali fi camos um tempão pe-
dindo carona, no meio da neblina, e ninguém parava. Devia 
ser umas oito da manhã. 

A gente teve a seguinte idéia: as meninas fi caram pedindo 
carona e eu fi quei mais longe, porque era mais fácil pegar 
carona em dois do que em três, né, isso que eu queria dizer. 
E daí parou um carro com um emblema de Segurança, era 
um Fiat Uno. Tinha dois caras desse tamanho que só que-
riam dar carona para as gurias, a gente não aceitou e eles 
acabaram dando carona para todos nós. E daí conversa vai 
e tal e eles falaram que eram seguranças de artistas e tal, e 
eles estavam voltando para São Paulo, iam passar por Curi-
tiba. Eu em dois toques estava dormindo e entre um cochilo 
e outro eu entrava na conversa.

Teve uma hora que um deles, talvez desconfi ado da gen-
te, falou que precisavam garantir a segurança e mostra-
ram um revólver, não apontou, só mostrou. Daí a Dessa 
pegou o celular, escreveu uma mensagem e falou pra 
mim: ‘Vou mandar essa mensagem para minha mãe, o 
que você acha?’. Daí peguei e li: ‘Doug, fi ca acordado que 
o cara mostrou uma arma pra gente’. Dois minutos depois 
estava dormindo de novo.

Mas deu tudo certo. Chegamos bem em Curitiba e no 
fi m das contas viramos amigos dos caras, eles falaram 
da família e dos fi lhos. Percebemos que se a gente souber 
o que fazer e fazer certo podíamos ir a qualquer lugar. O 
lema diante de qualquer problema é: sempre em frente.

Mas as melhores caronas são dos caminhoneiros, primeiro 
pela visão panorâmica, né, ver a estrada, e outra porque não 
tem problema de falta de espaço, dependendo dá até para 
deitar e dormir. Dependendo do caminhoneiro dá até para fu-
mar, de boa. Esses caras têm muito que falar, eles conhecem 
muito lugar, muita coisa, diferente que quem apenas sai para 
viajar, eles vivem na estrada. Eles sabem exatamente como 
fazer e como se virar. 

Primeiro vem a apresentação, né, e daí vem a curiosidade, 
quanto tempo está na estrada, se gosta da profi ssão... a maio-
ria dos caminhoneiros não possui caminhão próprio, é da em-
presa e isso pode dar muito problema, se dá carona e acaba 
dando um acidente, já viu, problema na certa. Você vai que-
brando esse gelo e tal, daí teve um motorista que falou que 

deu carona porque imaginou que poderiam ser as fi lhas 
ou fi lhos dele ali, e também que um dia pode ser 

ele que precise. E geralmente quem dá caro-
na é quem já pegou carona. É mais perigoso 
para a pessoa que vai pegar carona do 

que para a 

pessoa que dá ca-
rona. Se o cara tá pedin-

do carona, ali, debaixo da chuva, 
do frio, só com a mochila, mostra que é 

uma pessoa diferente e tal, entende?

O que minha mãe acha disso? Bom, quando eu 
chego no lugar eu ligo pra ela e digo: ‘oi, mãe, es-
tou em tal lugar’ [risos]. No começo eu não falava 
pra ela que eu ia de carona, mas depois fui con-
quistando meu espaço, mostrei que con-
seguia me virar, até porque moro 
sozinho em Cascavel desde 
2005, cheguei no dia 18 de 
janeiro. Sou natural de Pla-
nalto, aqui mesmo no Para-
ná. Nome completo? Dou-
glas Luiz Menegazzi, nasci 
dia 24 de novembro de 87. 
Vim para Cascavel estudar. Na 
verdade, vim passar umas férias, daí 
por sugestão de parentes acabei indo na faculdade 
ver como era e saí de lá quase matriculado. Depois 
fi z uma prova lá e comecei Publicidade e Propagan-
da. Então... hoje minha mãe sabe, leva na boa.

A primeira vez que a gente foi pra Guarapuava, 
a gente pegou carona com um caminhoneiro cha-
mado Sandro. Cara, esse cara era muito inteligente. 
Ele é de classe média alta e virou caminhoneiro por 
gostar mesmo da coisa. Uma pessoa assim... lá de 
Balneário Camboriú. Ele ensinou a gente fazer sabão 
natural. Ele recolhe o resto de óleo de cozinha da fa-
mília, dos amigos e conhecidos, leva para casa e faz 
sabão natural e então devolve para essas pessoas gra-
tuitamente. Ele tem a consciência, explicou que uma 
gota do óleo de cozinha não se decompõe e ao cair na 
terra pode chegar ao lençol freático e contaminar mil 
metros cúbicos de água. 

A gente pegou amizade com ele. Era dono do próprio 
caminhão. Dirigia muito, dormia três horas por dia para 
poder cumprir os prazos, por isso ele tomava rebite. Tinha 
a consciência de que o rebite estava acabando com a saú-
de dele, mas fazia isso porque queria dar o melhor para a 
família dele. Ele falou com a mulher dele pelo rádio.

Ele também nos falou sobre as viagens ao Nordeste, à 
Amazônia, sobre como fazer um repelente natural: mistu-
rar óleo de cozinha com detergente, não deve ser agradá-
vel, mas é sem dúvida muito efi caz praquelas bandas.

Ele demonstrava que realmente gostava daquilo. Não 
se queixava de nada. Daí ele falou: ‘querem saber uma 
das coisas mais legais que faço quando estou viajan-
do?’. Daí ele se precaveu que não havia ninguém na 
estrada e então apagou todas as luzes do caminhão. 
Cara, nessa viagem estava eu e mais um amigo e ou-
tra amiga, pode parecer uma coisa meio doida, mas 
pra quem gosta de viajar, estar na estrada, aquilo foi 
demais, poder ver a estrada e tudo mais só com a luz 
da lua, janelona aberta, a gente com o braço pra fora 
da janela, só curtindo a noite...

Enfi m, nós chegamos em Guarapuava, foi tudo 
bem. A gente foi visitar um pessoal e eles deram 
a idéia de ir para um tal de Rio Jordão que tinha 
por lá. Estávamos em oito pessoas esperando 
no ponto de ônibus, só que além de ter esperar 
um monte, íamos gastar uma grana e então de-
cidimos pegar carona. Esperamos até que um 
sujeito parou e pediu: ‘carona para quantos?’. 
‘Pra todos’. Acho que o cara não acreditou, mas 
abriu a porta e a gente foi entrando. Estávamos 
em nove dentro de uma Parati e assim segui-
mos, dando muita risada, por uns 10, 15 qui-
lômetros. O legal é que depois, mesmo 

todos molhados e 
até um pouco sujos, conse-
guimos também uma carona pra 
voltar. Foi muito massa. A gente só pen-
sava na história que ia contar depois.

Essa da ambulância foi acho dia 8 ou 9 de março, 
num domingo. Eu tinha ido pra Planalto de carona 
visitar meus tios. Eles têm uma chácara e eu que-
ria esfriar a cabeça. Daí, na hora de voltar, sempre 
tem um amigo deles que vem fazer entrega aqui 
em Cascavel, ele era caminhoneiro. Saía de lá às 
cinco e chegava aqui às sete, e eu ia trabalhar às 

oito. Fiz isso várias vezes e sempre deu certo. Era 
só avisar o cara antes e daí chegar lá na casa 

dele uns minutos antes.

Mas daquela vez não pude avisar e o 
meu tio não conseguiu contato com ele. 

Então quando eu cheguei lá vi que o cami-
nhão não estava. Fiquei preocupado porque 

tinha de trabalhar e meus tios não podiam 
me ajudar porque não tinham carro. Então en-

contrei uma fi gura na estrada e perguntei a ela 
se sabia de alguma van de estudantes que viria 

para Cascavel, geralmente van de estudantes sal-
vam a pele, e ele falou que se alguma coisa saís-
se para Cascavel, sairia do centro, de um posto 
de combustíveis que tinha lá. Como era perto, 
fui a pé. O primeiro carro que chegou foi uma 
ambulância: ‘O senhor está indo pra onde?’. 
‘Pra Cascavel’. Expliquei que precisava muito 
da carona e ele falou: ‘Tubo bem, só espera 
uns minutos aí’. Eu achei que ia na frente, né, 
como sempre, mas depois de alguns minu-
tos chegou outra pessoa e entrou na frente 
e o motorista abriu a porta traseira e falou: 
‘Beleza, vai aí’. Eu fi quei até feliz, porque 
eu deitei na maca, usei a mochila como 
travesseiro e só acordei quando ele abriu 
a porta aqui no aeroporto de Cascavel. 
Devia ser umas seis e meia. Na rodovia 
peguei outra carona com um táxi até o 
centro e então fui trabalhar.

Nunca tive problema com carona, já 
fui pra Foz, Guarapuava, Curitiba, Cha-
pecó, Maringá, Planalto, sempre com o 
MP4 abarrotado de rock’n’roll, de Cre-
endence a Ramones. A estrada pede, né. 
Teve uma vez só que fi quei meio preocu-
pado com a carona, mas deu tudo certo. 
Pararam dois carros e nós estávamos em 
três. No primeiro carro tinha duas loiro-
nas assim e mais um cara. Eu fui nesse 
carro e os meus amigos no outro. Só que 
percebi que eles estavam alegres demais e 
começaram a correr muito, então perguntei 
de onde eles estavam vindo: ‘De uma rave’, 
respondeu. ‘Vish’, pensei comigo e então 
pedi que me deixassem ali mesmo, que es-
tava bom ali e tal, porque eles estavam indo 
muito rápido e podia dar alguma problema, 
mas não pararam, só em Medianeira, e não 
queriam deixar a gente ir, queriam que a gente 
fosse com eles numa outra festa. Vê se pode?

Você tem de pensar o seguinte: se você tives-
se carro e tem de ir a Curitiba, que horas iria? Aí 
está a melhor hora para se pegar carona. Sem-
pre é de dia, geralmente é melhor nas primeiras 
horas da manhã ou logo depois do almoço. E tem 
de ficar em lugar que lhe dê alguma credibilida-
de, perto da PRF, em postos de combustíveis... 
se não estiver perto, tem de ficar em pontos que 
o carro reduza a velocidade, como lombadas e 
tal e também um lugar onde não tenha risco de 

ser atropelado. Não tem erro. E se tiver proble-
mas na estrada, é só não esquecer: 

sempre em frente, esse é 
o lema.
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Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (legendado)Sala 1: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
sexta 14h30, 19h e 21h30; sábado, domingo e quarta 14h, 16h30, 19h e 
21h30; segunda e terça 16h30 e 19h45; quinta 16h30, 19h e 21h30.

Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta 16h50, 19h10 e 21h20; sábado, domingo e quarta 16h45, 19h10 e 
21h20; segunda e terça 16h50 e 20h; quinta 16h50, 19h10 e 21h20.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: O Incrível Hulk (dublado)Sala 1: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta 16h40, 19h e 21h20; 
sábado, domingo e quarta 14h20, 16h40, 19h e 21h20; segunda, terça 
e quinta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (dublado)Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (dublado) – aventura – sexta 17h, 19h 
e 21h; sábado, domingo e quarta 15h, 17, 19h e 21h; segunda, terça e 
quinta 17h, 19h e 21h .

Sala 3: Quebrando a Banca (legendado)Sala 3: Quebrando a Banca (legendado) – ação – sexta 16h30; sábado, 
domingo e quarta 14h10, 16h30; segunda terça e quinta 16h30.

As crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta 
a quinta 18h50 e 21h30.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aven-
tura – sexta 19h10 e 21h30; sábado, domingo e quarta 14h30, 16h50, 
19h10 e 21h30; segunda, terça e quinta 19h10 e 21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Fim Dos Tempos (legendado) Barigüi 1: Fim Dos Tempos (legendado) – suspense – sexta 13h, 
15h05, 17h10, 19h15, 21h25, 23h25;  sábado a quinta 13h, 15h05, 
17h10, 19h15, 21h25.

Barigüi 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado)Barigüi 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – 
aventura - 12h15, 15h10 e 18h05.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado)As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura 
– 21h e 23h55.

Barigüi 3: O Incrível Hulk (dublado)Barigüi 3: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – 12h, 14h25, 17h05, 
19h30 e 21h55.

Barigüi 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Barigüi 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia român-
tica – 15h e 20.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – 22h25.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – sex-
ta e sábado 12h20 e 17h15; domingo a quinta 12h20, 17h15, 22h25.

Barigüi 5: Sex And The City – O Filme (dublado) Barigüi 5: Sex And The City – O Filme (dublado) – comédia – sexta 
e sábado 14h, 17h20, 20h20 e 23h20; domingo a quinta 14h, 
17h20 e 20h20.

Barigüi 6: O Incrível Hulk (legendado) Barigüi 6: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – sexta e sábado 
13h30, 15h55, 18h20, 20h45 e 23h10; domingo a quinta 13h30, 

15h55, 18h20, 20h45.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Bom dia para tratar de assuntos ocultos através de boas 
leituras e novos conhecimentos. Nesta fase que começa, 
você passará a se preparar com muito afi nco às suas novas 
atividades profi ssionais.

Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem 
diminuirão seu ritmo. Será necessária uma revisão do pla-
nejamento e da efi ciência prática. Melhor entendimento 
com os amigos, mas não no amor.

Bom dia para se destacar intelectualmente. A possibilida-
de de surpresas agradáveis é muito grande. Pratique um 
esporte para manter a forma. Nervosismo à fl or da pele, 
tenha mais calma com as pessoas.

A posição de Vênus favorecerá a vida amorosa. Sentimen-
tos fortes e sintonia afetiva com a pessoa amada permi-
tirão um perfeito entendimento, com a possibilidade de 
surgirem novos planos para o futuro.

Melhora sensível de saúde de condições gerais deverão 
se apresentar hoje. A vida familiar será bastante harmo-
niosa e as chances de sucesso pessoal, profi ssional e 
fi nanceiro, deverão surgir.

Êxito nos trabalhos que necessitam muita responsabilida-
de e perícia e nos negócios iniciados anteriormente. Ótimo 
para decorar o lar, para renovar o ambiente de trabalho, e 
para uma visita médica.

Dia indicado para iniciar uma melhoria da aparência de sua 
casa, tais como novas decorações e reformas. Fará ótimas 
amizades, mas não confi e demais em estranhos. Sucesso 
junto ao sexo oposto. 

Dia que terá êxito em lugares de educação e ensino de jo-
vens e crianças. Conseguirá, também, ótimos resultados 
em novos empreendimentos, felicidade familiar e amoro-
sa. Mente fértil e ótimas idéias.

Dia em que terá o máximo sucesso, desde que haja de 
maneira mais prática e menos idealista. O período será de 
reclusão total, pois você não se sentirá muito disposto a 
agitos e grandes badalações. 

Melhora total em todos os assuntos profi ssionais se 
farão sentir neste dia. O período também será propício 
para colocar em ordem seus objetos pessoais. Não entre 
em confl ito com fi lhos ou pais.

Dia em que poderá contar com as melhores condições nos 
negócios, nas especulações e obrigações sociais. Chances em 
jogos. A profi ssão ganhará impulso novo e você poderá solicitar 
a ajuda de pessoas amigas para viabilizar um antigo sonho.

Período de recolhimento e de contato com confl itos inte-
riores. Não force situações nem tentar continuar certas 
atividades. Procure considerar as limitações do momento, 
aprendendo com elas sempre.

Barigüi 7: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (le-Barigüi 7: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (le-
gendado) gendado) – aventura – sexta e sábado 13h45, 16h20, 18h55, 21h30 e 00h05; 

domingo a quinta 13h45, 16h20, 18h55 e  21h30.

Barigüi 8: Sex And The City – O Filme (legendado) Barigüi 8: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – 13h05, 16h05, 
19h05 e 22h10.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Incrível Hulk (legendado) Estação 1: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 13h10, 15h35, 18h, 
20h25 e 22h50.

Estação 2: Efeito Dominó (legendado) Estação 2: Efeito Dominó (legendado) – policial – diariamente 22h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – 12h10, 14h45, 
17h20 e 19h55.  

Estação 3: Sex And The City – O Filme (legendado) Estação 3: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – diariamente 15h45, 
18h40 e 21h35.

Speed Racer (dublado) Speed Racer (dublado) – aventura – diariamente 13h05.

Estação 4: Sex And The City – O Filme (legendado)Estação 4: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – diariamente 13h45, 
16h40, 19h40 e 22h45.

Estação 5: Fim Dos Tempos (legendado)Estação 5: Fim Dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 13h25, 15h25, 
17h30, 19h30, 21h45 e 23h45.

Estação 6: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Estação 6: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – diariamen-
te 21h05 e 23h15.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamente 12h20, 
15h15 e 18h10.

Estação 7: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado)Estação 7: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – diaria-
mente 19h e 21h55.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe CaspianAs Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian – aventura – diariamente 13h e 16h.

Estação 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 8: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – dia-
riamente 18h50, 21h25 e 00h.

O Melhor Amigo da Noiva (legendado)O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – diariamente 12h05, 
14h20 e 16h30.

Estação 9: O Signo da Cidade (legendado)Estação 9: O Signo da Cidade (legendado) – aventura – diariamente 17h40 e 20h05.

Homem de Ferro (legendado) Homem de Ferro (legendado) – aventura – diariamente 22h15.

Homem de Ferro (dublado)Homem de Ferro (dublado) – aventura – diariamente 12h30 e 15h05.

Estação 10: O Incrível Hulk (dublado) Estação 10: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 12h, 14h25, 16h50, 
19h15, 21h35 e 00h.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Cine Catuaí 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – sex-
ta 16h30; sábado, domingo e quarta 14h30; segunda, terça e quinta 16h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – sexta 19h e 21h15; 
sábado, domingo e quarta 17h, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 19h e 21h15.

Cine Catuaí 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) Cine Catuaí 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
diariamente 15h30.

O Melhor Amigo da Noiva (legendado) O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – diariamente 18h.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – sexta, sábado, domin-
go e quarta 20h e 22h; segunda, terça e quinta 19h45 e 21h30. 

Cine Catuaí 3: O Incrível Hulk (dublado) Cine Catuaí 3: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta 
16h30, 19h e 21h15; sábado, domingo e quarta 14h30, 16h45, 19h e 
21h15; segunda, terça e quinta 16h30, 19h e 21h15.

Cine Catuaí 4: Sex And The City (legendado)Cine Catuaí 4: Sex And The City (legendado) – comédia romântica – sexta 16h30, 
19h15 e 22h; sábado e domingo 14h, 16h30, 19h15 e 22h; segunda e terça 17h 
e 20h30; quarta 16h30, 19h15 e 22h; quinta 17h e 20h30.

Cine Catuaí 5: Fim dos Tempos (legendado)Cine Catuaí 5: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – sexta 16h30, 19h30 e 
21h30; sábado e domingo 15h, 17, 20h e 21h45; segunda, terça, quarta e quinta 
16h30, 19h30 e 21h30.

Cine Catuaí 6: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) Cine Catuaí 6: As Crônicas de Nárnia: o Príncipe Caspian (dublado) – aventura – 
sexta, sábado, domingo e quarta 15h, 17h45 e 20h30; segunda, terça e quinta 
17h45 e 20h30.

Cine Catuaí 7: O Incrível Hulk (legendado)Cine Catuaí 7: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – sexta, sábado, domingo e quar-
ta 15h, 17h15, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 16h45, 19h15 e 21h30.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Homem de Ferro (dublado)Sala 1: Homem de Ferro (dublado) – aventura – sexta 20h15; segunda a 
quinta 20h15.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – dia-
riamente 19h45.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – diariamen-
te 17h20 e 21h50.

Sala 3: O Incrível Hulk (dublado)Sala 3: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h10, 19h30 e 22h15.

Sala 4: As Crônicas de Nárnia (dublado) Sala 4: As Crônicas de Nárnia (dublado) – aventura – sexta 19h15 e 22h; sába-
do e domingo 16h30, 19h15 e 22h; segunda a quinta 19h15 e 22h.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
diariamente 16h30, 19h e 21h30.

Uma Chamada Perdida (legendado)Uma Chamada Perdida (legendado) – suspense – diariamente 21h50.

Sala 2: Quebrando a Banca (legendado)Sala 2: Quebrando a Banca (legendado) – ação/drama – diariamente 19h15 
e 21h40.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) – ação – diariamente 16h45.

Speed Racer (dublado) Speed Racer (dublado) – aventura – sábado, domingo e quarta 14h20.

Sala 3: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado)Sala 3: As Crônicas de Nárnia: O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
diariamente 15h30, 18h30 e 21h20.

Sala 4: O Incrível Hulk (legendado)Sala 4: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 14h50, 17h10, 
19h30 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Indiana  Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 1: Indiana  Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta 19h20 e 21h30; sábado e domingo 16h, 19h20 e 21h30; segunda a 
quinta 19h20 e 21h30.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – diaria-
mente 19h30.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta 21h15; sábado e domingo 
16h30 e 21h15; segunda a quinta 21h15.

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03

06

Novelas

A FavoritaA Favorita

Os MutantesOs Mutantes

Água na BocaÁgua na Boca

PantanalPantanal

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

SBT - 22h00

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Beto e Vlado lutam. Beto consegue pegar sua arma e atira em Vlado, que foge 
sem ser ferido. Perpétua avisa que não será de Hélio nem por bem e nem por mal. Juli diz 
que odeia Mariana por ela ter lhe roubado Sócrates. Mariana descobre que Juli na verda-
de é Júlia e ela confi rma. Juli avisa que só contou isso para Mariana, pois ela irá morrer. 

TERÇA - Juli conta que implantou um chip na cabeça de Samira. Ela avisa que Samira 
não sentirá mais dor, se aceitar ser sua amiga. Samira aceita a proposta. Beto, Cléo e 
Toni partem em direção ao laboratório. Lúcio e Juno choram com febre. Eric aponta sua 
arma para Luna, Tarso, Rico e Gaspar e diz para eles não se mexerem, senão morrem. 

QUARTA - Bianca e Leonor pedem para os bebês usarem seus poderes, mas eles ardem 
em febre e não conseguem reagir. Taveira diz que aceita ser curado por Clara e Juli avisa 
ter outra missão para ele. Gabriela avisa que comunicou à polícia que Marcelo e Valente 
estão na clínica. Valente fi ca apreensivo e diz estar com medo de sofrer outro atentado. 

QUINTA - Taveira segue Nati e Gabriela, sem ser visto por elas. Rico tenta tirar a teia da 
cara de Joca, mas não consegue e ele começa a perder a respiração. Teófi lo fi nge estar 
dormindo e o enfermeiro desamarra sua camisa de força. Teófi lo dá um soco na cara do 
enfermeiro, que desmaia. Teófi lo veste a roupa do enfermeiro e diz que irá fugir. 

SEXTA - Ernesto comemora que terá alta do hospital. Taveira chega perto de Marcelo e 
dispara um dardo tranqüilizante. Marcelo desmaia e Taveira vai mordê-lo. Nati chega e 
dá um chute em Taveira, apontando uma arma para ele, mas ele dá um salto e joga a 
arma para longe. Nati tenta fugir, mas Taveira a segura e tapa sua boca. 

SÁBADO - Viviane maltrata Tati e avisa que ela terá que ajudar nos serviços da casa. 
Fúria avança para cima de Pachola e Vavá protege o pai. Ísis diz que quer ter uma vida 
normal no continente. Meduso sai para o apartamento de Simone com o objetivo de 
exterminar Maria. Gór pede mais um favor a Metamorfo e ordena que ele lhe beije. 

SEGUNDA - Alex conta para Luca que não está mais com Dani. Miquelina se arruma 
para começar a trabalhar na casa dos Alcântara. Luca pede a ajuda de Guido em 
seu casamento. Théo tenta tirar Renée de sua greve de silêncio. Akira tenta aconse-
lhar Antônio sobre Camila. Guta quer saber se Miquelina aceita dormir no trabalho. 

TERÇA - Luca e Dani convocam uma reunião, cada um com sua família, para revelar 
seu romance. Paolo diz que Luca não é mais fi lho dele. Françoise diz a Danielle que 
ela não será mais chef do Paris. Severino vai atrás de Marinalva no cursinho, mas é 
impedido por Raí. Françoise tranca Danielle em seu quarto. 

QUARTA - Françoise pede a ajuda de Alex para falar com Danielle. Philippe e Paolo 
fazem um acordo para não ceder ao romance de Danielle e Luca. Françoise pede 
que Alex leve o almoço até a neta. Luca coloca em ação o seu plano para tirar Dani 
da “prisão”. Érika e Renée também ajudam o casal. Dani é solta.

QUINTA - Françoise descobre que Dani não está em casa. Jean-Paul tenta impedir 
a invasão de Françoise. Maria deixa que eles revistem a cozinha. Françoise conta 
para os Bellini que Maria tentou roubar Jean-Paul dela. Jean-Paul explode e acaba 
magoando a esposa. Dani surge e, junto a Luca se declaram para as famílias. 

SEXTA - Raí vê Mari e Reizinho dançando na festa e fi ca furioso. Paolo quer saber do 
passado de Maria. Maria revela para Paolo que Jean-Paul é seu pai. Zico é persegui-
do por quatro jovens. Érika e Alex se beijam no restaurante abandonado onde será 
o casamento de Dani, que chega ao local com Luca.

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Gil resgata Maria do rio. Tião e Quim contam para Zé Leôncio que tem 
uma pessoa rondando a fazenda. Leôncio sai em comitiva e deixa Tião e Quim en-
carregados de cuidar de Madeleine. Os peões não gostam da situação e decidem 
que pedirão demissão assim que a criança nascer.Maria também está no fi nal da 
gravidez e ainda não se conforma com o fato. 

TERÇA - Madeleine reprova a atitude de Zé Leôncio e chama o marido de ignorante. Leôncio 
comemora com os peões o nascimento do fi lho e, emocionado. Madeleine fi ca ainda mais 
furiosa com o marido quando descobre que ele registrou a criança com o nome de Joventi-
no. Ele desabafa com Filó e diz que não está suportando o desprezo de Madeleine.

QUARTA - Zé Leôncio sai novamente em comitiva para desgosto de Madeleine. Irma 
e Gustavo falam sobre Madeleine e a vida que ela leva em lugar tão distante. Maria 
diz ao marido que a menina vai se chamar Juma. Gustavo chega à fazenda de José 
Leôncio. Madeleine fi ca eufórica ao vê-lo e Filó estranha o comportamento dela. 

QUINTA - Madeleine parte com Gustavo e o fi lho para o Rio de Janeiro. Gil é surpre-
endido pelo desconhecido que atira nele pelas costas. Maria assiste tudo e atira no 
homem que acaba de matar seu marido. Zé Leôncio volta para casa e recebe a notí-
cia de que sua  mulher foi embora com um desconhecido e levou o fi lho com ela. 

SEXTA - Antero acusa o genro de ter invadido sua casa, seqüestrar a criança e pede ao 
delegado que impeça que ele saia da cidade. Depois de conversar com o sogro e ver o fi -
lho com febre, Leôncio decide ir embora e deixar a criança com a mãe. Irma, comovida, 
diz ao cunhado que vai lhe escrever sempre para mandar notícias do fi lho. 

SÁBADO - Leôncio continua fazendo grandes negócios. Ele recebe carta de Irma com 
notícias de seu fi lho. Madeleine reatou seu romance com Gustavo mas não assume ne-
nhum compromisso  com medo de ser acusada de adultério, e perder a guarda do fi lho. 
Maria continua vivendo isolada do mundo junto com sua fi lha, Juma.

SEGUNDA - Natércio repreende Laura por invadir seu escritório. Laura pergunta a Bruna se 
ela ama mesmo Rogério. Virgínia se oferece para emprestar dinheiro a Margarida. Daniel 
tenta falar com Tobias sobre o empréstimo. Iracema pede a Pedro que leve o dinheiro que 
está devendo a Elzinha. Urânia contabiliza o dinheiro que arrecadou com as rifas. 

TERÇA - Tobias promete a Daniel que irá liberar o empréstimo assim que sair do hospital. 
Afonso alerta Natércio sobre o empréstimo de Daniel.Tobias revela a Natércio que deve sua 
vida a Daniel. Divina e Pedro quase se beijam. Julieta e Cícero encontram Daniel e Laura no 
restaurante do clube. Natércio chega ao restaurante.

QUARTA - Natércio fi ca furioso ao ver Laura e Daniel juntos. Laura e Daniel não se deixam 
abater com a presença de Natércio e se divertem no jantar. Laura conta a Julieta que ela e 
Daniel pretendem ir aos Estados Unidos para fazer um tratamento assim que juntarem o 
dinheiro sufi ciente. Otávia dá um beijo em Conrado. Cícero e Julieta fl agram os dois.

QUINTA - Conrado afi rma que ama Virgínia. Virgínia vê Frau Herta cuidando da mão de Natér-
cio e fi ca abismada. Divina cobra de Afonso o aluguel da pensão. Afonso conta para Idalina 
que fi cou sem dinheiro porque comprou uma cadeira de rodas para sua mãe. Laura pede a 
Dr. Madeira que seja seu advogado no seu desquite com Natércio.

SEXTA - Dr. Madeira alerta Laura de que ela sofrerá muito preconceito da sociedade. Natér-
cio pede a Dr. Madeira que não represente Laura. Arthur desafi a Letícia a jogar uma partida 
de tênis. Divina cobra o aluguel da pensão de Idalina. Laura pede a Rogério que leve Bruna 
para longe de Natércio após o casamento.

SÁBADO - Rogério promete a Laura que irá fazer o melhor para a felicidade de Bruna. Bruna 
se confessa com Afonso pensando ser o padre. Elzinha não perde tempo e puxa John para 
conversar. Cícero chama Julieta para ir ao baile. Afonso convida Idalina para ir ao baile. 
Alberto tira Otávia para dançar. Laura reconhece Peixe no meio do salão.  

SEGUNDA - José Henrique mostra a procuração assinada a Robson. Meu Bem sugere que 
Sônia converse com Guilherme sobre a pressão que vem sofrendo de Norma.Gaspar su-
gere que Robson procure um bom advogado. Raul descobre que Suzy está grávida. Sônia 
chega ao barraco de Robson. Quando a vê, Olavo a abraça.

TERÇA - Olavo diz que Sônia é uma índia da tribo vizinha. Raul garante a Suzy que os dois 
vão cuidar do fi lho juntos. Joana diz a Betão que Guilherme está mais amigável. Guilher-
me sai com Norma mais uma vez. Neide se desespera ao ver Ivete. Sônia diz a Olavo que 
quer saber onde estão os diamantes. Norma dá um beijo em Guilherme.

QUARTA - Sônia diz a Olavo que eles foram para a Amazônia em busca dessa fortuna. 
Suzy convida Sheila e José Henrique para serem padrinhos do bebê e propõe que eles 
criem o afi lhado. Ivete conta a Gaspar que esteve com Neide, e o médico sugere que eles 
esqueçam as mágoas do passado. Guilherme vai à casa de Norma.

QUINTA - Robson arruma emprego em uma obra. Renato diz a Joana que está montando 
o projeto para atender pessoas carentes com diversos cirurgiões. Luiza fl agra Eduardo 
dando um beijo em Débora. Norma reclama com Guilherme porque ele não a procurou 
mais. O engenheiro diz que não consegue mais resistir e dá um beijo em Norma.

SEXTA - Guilherme mente que não pode fi car longe de Norma, deixando-a muito feliz. 
Renato ouve Joana dizer que tem esperanças de reatar com Guilherme. Gaspar convida 
Felipe para morar em sua casa. Rakelli chama Gaspar para jantar. Guilherme ouve um 
recado comprometedor na secretária eletrônica de Norma.

SÁBADO - Guilherme constata que Norma foi responsável pela confusão na inauguração 
da clínica de Joana. Débora e Eduardo decidem que vão fi car juntos. Márcia e Alex auto-
grafam livros. Joana chega com Betão na festa. Olavo se senta no chão e os convidados 
aderem. Joana fl agra Guilherme beijando  Norma.

SEGUNDA - Irene insiste que Donatela deve ser cúmplice de Dodi. Elias comenta que a 
condição precária do hospital é culpa das obras feitas por Romildo. Lara e Flora mergu-
lham na gruta.Gonçalo e Norton fl agram Dodi escondendo a mala com o dinheiro. Lara 
quase se afoga, mas é salva por Flora. Flora decide ir sozinha procurar a saída da gruta.

TERÇA - Gonçalo manda Dodi sair de sua casa imediatamente. Flora resgata Lara e 
indica a saída. Zé Bob beija Donatela. Irene aconselha Flora a contar toda a verdade 
para Lara. Gonçalo e Irene contam sobre Dodi para Lara. Donatela abraça Lara 
carinhosamente. Gonçalo conta para Donatela que expulsou Dodi. 

QUARTA - Donatela fi ca chocada. Gonçalo não se conforma por Irene duvidar de Dona-
tela. Lara reage mal quando Irene comenta que Donatela pode ser cúmplice de Dodi. 
Catarina diz que se arrumou para Leonardo e ele é totalmente indiferente. Lara diz que 
sua mãe saiu da prisão e nem quis conhecê-la e por isso não tem perdão.

QUINTA - Lara diz que a mãe nunca lhe escreveu. Dulce procura Zé Bob e conta que 
ele tem uma fi lha de oito anos. Irene entrega uma carta de Flora para Lara e diz que 
chegou há duas semanas. Lara se espanta ao ler que a mãe mandou mais de 40 
cartas para ela. Irene segue Donatela e vê quando ela se encontra com Dodi.

SEXTA - Dodi tenta abraçar Donatela , que o repele. Irene fotografa tudo. Lara mostra as 
cartas para Donatela. Donatela joga algumas cartas na lareira. Copola leva um vestido 
para Catariana e exige que ela dance uma valsa com ele na festa. Donatela resolve ir à 
festa de Copola. Flora se assusta quando Lara diz que Donatela chegou.

SÁBADO - Flora se esconde. Dodi arma uma confusão em um restaurante e acaba 
preso. Donatela revista o quarto de Flora e encontra um envelope com dólares. 
Zé Bob vai à escola de Camila e pergunta se Rita não vai apresentá-los. Donatela 
aguarda Flora e exige saber quem a está ajudando.
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(((Vander Colombo*((CASCAVEL | PR((

Quem já não perdeu horas na locadora se en-

ganando com capas e títulos ou já não caiu 

na lábia do atendente que jurou que aquele 

filme do coala era uma beleza só. Pois é... 

A idéia desse novo espaço do ALT é justa-

mente armar a vingança [muaaahaaawww 

– risada de vingança]. Falando sério. Nada 

melhor do que chegar na locadora e saber 

exatamente o que pedir ou o que procurar, 

sabendo que a chance de se arrepender 

será bem menor.

O primeiro filme que entra na nossa Se-

leção de Cinema é voltado para um pú-

blico mais cult ALT. Amadeus, de Milos 

Forman, é um clássico absoluto do dra-

ma biográfico (todos odiamos classifica-

ções na arte, mas...). Com cenários ma-

jestosos sob luz natural – a exemplo de 

Barry Lyndon, de Kubrick – e uma trilha-

AMADEUS

Milos Forman

F. Murray Abraham

  e Tom Hulce

8 Oscar, 4 Globos de Ouro

160 min.

1984, EUA, Cor

sonora impecável, Forman recria o mito e as polêmicas que envol-

vem o gênio Wolfgang Amadeus Mozart frente à rivalidade com o 

compositor Antonio Salieri. Quem perde são as barreiras entre o 

erudito e o popular.

Forman fez fama no Leste Euro-

peu, berço do também genial 

Roman Polanksi, e se con-

sagrou mundialmente com 

enredos focados na figu-

ra humana: Amadeus 

(1984), Um Estranho no 

Ninho (1975), adapta-

ção com Jack Nicholson 

do livro de Ken Kesey, 

e O Povo Contra Larry 

Flynt (1996), história 

do pornógrafo da revis-

ta Hustler, estão entre 

suas principais obras.

“Sorria, 
você está 
sendo
filmado”
Mecanismos de Controle Social

Tarzan
contra 
a IBM

(por Laysmara((Carneiro Edoardo*((CASCAVEL | PR((
“O preço da liberdade é a eterna vigilância”
Thomas Jefferson

Embora resistindo de alguma forma aos processos 
disciplinatórios, o indivíduo é condicionado pelas es-
truturas sociais, haja vista o fato de que a socializa-
ção, prescritivamente, acaba prevendo determinadas 
escolhas dentro de um rol pré-estabelecido para o su-
jeito. Este sujeito escolhe, igualmente, uma determi-
nada ação e, sob as regras institucionais e disciplinas 
diluídas, sofre as conseqüências por aquelas. Sendo, 
neste sentido, ‘livre’ para agir ainda que coagido pela 
sociedade como um todo. Desse modo, compreender 
as relações de poder diluídas na sociedade vai muito 
além de apenas considerar o papel das instituições, 
de grandes grupos legitimados ou do Estado, por 
exemplo. Implica em reconhecer o fato de que há um 
construto coercitivo que infl uencia escolhas e direcio-
namentos pessoais desde o seu nascimento, de forma 
que utilizando mecanismos violentos ou não, capaci-
tam o homem a viver em conjunto com os demais.

Hoje, a socialização, ou seja, o processo pelo qual o ho-
mem é inserido de fato no relacionamento com os de-
mais e que se realiza durante toda a vida, se confi gura 
a partir de mecanismos de controle responsáveis pela 
virtualização das ações de violência legítima antes em-
pregadas. Ora, enquanto o poder era realizado por meio 
da detenção de determinados saberes, como no caso do 
papel desempenhado pelos intelectuais universais colo-
cados por Foucault na Microfísica do Poder, hoje se rea-
liza pela manipulação de um poder disseminado que dá 
a falsa impressão da possibilidade de detenção de saber 
por todos. Ou seja, a partir da especialização e da formação 
continuada daqueles condicionados pelas instituições de en-
sino, há um falseamento da instância individual, de forma 
que a potencialidade do acúmulo de conhecimento realiza-se 
em conformidade com redes de dominação, que paralisam o 
sujeito diante de um controle virtual e não mais visível.

A vigilância constante e invisível constituída como um poder 
múltiplo, automático e anônimo em que até os fi scais são 
fi scalizados, permite que o indivíduo tenha uma falsa idéia 
de liberdade, de modo que, não havendo mais, tão explicita-
mente, a imposição aos corpos dóceis, embora sim, por ou-
tro lado, o controle diluído em instâncias que aparentemente 
conduzem à livre escolha (com a consciência da existência 
de algo ou alguém onipresente). Questões como semiliber-
dade assistida, internação domiciliar, ensino a distância e a 
política dos colaboradores nas empresas, acabam imprimin-
do nas concepções vigentes sobre tais mudanças e políticas 
públicas, a impressão de democratização, respeito aos direi-
tos humanos e participação efetiva nas instâncias ‘maiores’ 
da vida em sociedade. 

Dessa forma, considerar as manifestações de poder faz 
com que necessariamente se considere as relações entre o 
sujeito a verdade e a constituição da experiência – tal qual 
coloca Foucault – tendo em mente a realização objetiva de 
tais relações de forma descentralizada, ou seja, diluídas no 
seio social, ultrapassando a instância do direito jurídico-le-
gal, numa realização permanente de dominação, vigilância e 
normatividade nos microcosmos de convivência. 

Por fi m, é até possível dizer, ao contrário do que prediziam Al-

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publici-
dade - vandercolombo@gmail.com

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com

dous 
Huxley e 
George Orwell sobre regimes 
centralizados que monitorariam a popula-
ção, que estamos sujeitos a uma condição geral de 
vigilância, de modo que voluntariamente acabamos por 
entregar ‘aos fi scais’ todas as informações pessoais possíveis. 
Com a tecnologia disponível hoje, é possível recuperar relató-
rios individuais, desde as ligações telefônicas realizadas até o 
trajeto percorrido pelo automóvel ao vir para casa, além de ou-
tros, para não citar inconvenientes maiores como das paredes 
que têm olhos e ouvidos. 

Igualmente, não é nenhum exagero dizer que tal poder-con-
trole realizado pelo computador Alpha 60 em Alphaville, por 
HAL 9000 em 2001: Uma Odisséia no Espaço e pelas câme-
ras do “sorria, você está sendo fi lmado” em todo o espaço 
público, assemelha-se à fi gura do Deus Todo-Poderoso – oni-
presente e onipotente – que não se manifesta fi sicamente, 
embora realize sua justiça sobre a torre do Panóptico (ide-
alizado pelo fi lósofo Jeremy Bentham ainda no século XVII), 
responsável por fazer com que tal qual colocado por Foucault 
“o criminoso não saiba se está sendo vigiado, mas sinta que 
possa estar sendo”.

Godard já foi o maioral. Na década de 60 o 
diretor francês fi gurava entre os maiores ar-
tistas do mundo, a Nouvelle Vague ainda es-
tava em seus anos áureos, e principalmente 
todos os seus colaboradores trabalhavam 
juntos. Sendo assim um exemplo como 
Acossado que tinha Godard na direção, Tru-
ffaut no roteiro e Chabrol na fotografi a, não 
seria mais visto com tanta facilidade.

Mas graças ao sistema de Home Vídeo é possível no mun-
do cinematográfi co fazer viagens no tempo e voltar a épo-
cas em que tudo no cinema francês era perfeito, e essa 
viagem ao passado vai ao encontro da viagem ao futuro de 
Godard, Alphaville, considerado por muitos um dos melho-
res fi lmes do diretor e um dos melhores do gênero.

Alphaville é uma mistura de fi cção científi ca com fi lme 
noir; uma mistura de Foucalt com Marx, Orwell e Aldous 
Huxley; de fi lme político com comédia social ácida.

O detetive Lemmy Caution chega a Alphaville, um plane-
ta onde as pessoas são proibidas de ter sentimentos, e 
que é governado por um robô ditador chamado Alpha 60, 
que mantém seu totalitarismo emburrecendo a popula-
ção. A missão de Caution então é convencer o criador da 
máquina a desligá-la.

Com essa trama simples, Godard se viu livre para fazer 
todo e qualquer tipo de crítica não a uma sociedade futu-
rista, mas a de 1965 até hoje. Alpha 60 poderia ser visto 
como um ditador humano, ou como a televisão nos dias 
de hoje, o que o deixa mais atual que nunca. Há críticos 
que dizem que Alpha 60 foi uma profecia para o que co-
nhecemos hoje como MTV. Não deixa de ser um paralelo 
curioso, e com suas razões, pois o fi lme segue justamente 
esse tipo de humor cáustico, poupando poucos e expan-
dindo sua fúria às proeminentes ditaduras direitistas que 
estavam acontecendo aos poucos sob o aval dos Estados 
Unidos. Justamente por isso não é à toa que os nomes 
próprios do fi lmes provêm da língua inglesa apesar do 
fi lme ser falado em francês. 

Para criar esse futuro, Godard não foi muito longe, Al-
phaville é a Paris dos anos 60 com robôs jogados aqui e 
ali, ao invés de tentar fazer efeitos especiais sem dinhei-
ro, o que era comum ao cinema sci-fi  da época. Godard 
preferiu utilizar a cor, ou a falta dela, para além do dito, 
intensifi car o choque com o mundo futurista e tecnológi-
co. Sendo assim, usou pouquíssima luz, trabalhando com 
zonas de branco estourado e negro absoluto (fazendo 
uma bela referência artística ao código binário), ao invés 
do cinza, caro à Hollywood.

Utilizando-se de uma linguagem complexa em sua simpli-
cidade que em nada lembra a verborragia intelectual mas-
turbatória usada em seus últimos fi lmes, Godard parecia 
ainda na época lembrar que sua mensagem só teria senti-
do se absorvida pela massa, e não elitizada a doutores le-
trados que somente a remasturbam fazendo-a extinguir-se 
em sua própria intenção, num repelente círculo vicioso.

Godard já foi, sim, o maioral. Iniciou uma das melho-
res fases da cinematografia brasileira com Rogério 
Sganzerla, Carlos Reichenbach e Julio Bressane, entre 
Glauber e Person que já tentavam manter o cinema po-
lítico vívido no cenário nacional. E que falta faz Godard 
quando este mesmo cenário hoje está repleto de um 
comercialismo torpe, de um fascismo disfarçado em 
ação pueril aclamado por uma crítica despreparada 
que iniciou sua caça às bruxas aos títulos com viés na 
crítica social, e que, por sua vez, infelizmente perdeu 

seu guru para o próprio ego dele.

O fi lme Alphaville será exibido neste sábado, 
21 de junho, às 19h30, no Sesc Cineclube 

Silenzio. A entrada é gratuita.
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Esse período filosófico 
foi centralizado na França e 

influenciado não somente pela 
literatura e pela política daquela 

época. Tanto a Revolução Americana 
quanto a Revolução Francesa foram pro-

dutos dessa era. Os filósofos exuberantes não 
esperavam pela posteridade para denominar seu 
período de Iluminismo – eles mesmos o fizeram. Os 
philosophes (palavra francesa para filósofos) eram 
homens racionais. Eles procuraram valorizar a mente 
humana e a razão acima de tudo e isso freqüentemente os 
colocava em uma posição delicada em relação à Igreja Católica, 
ainda uma instituição social e política formidável na Europa. Assim 
como agora nós acreditamos que somente 10% do cérebro é utilizado e o 
restante do potencial inexplorado é enorme, os philosophes acreditavam que o de-
senvolvimento e a aplicação da razão humana poderiam e deveriam desencadear 
uma Época de Ouro, com os avanços em todos os campos dos esforços humanos. 
A natureza tinha prioridade sobre a filosofia clássica e a Bíblia nas teorias desses 
homens. Eles acreditavam que os indivíduos deveriam ser ativos e engajados nesta 
vida e que não deveriam preocupar-se ou fazer 
planos para sua danação ou para sua esta-
da no paraíso na próxima vida. 

A Revolução Americana foi saudada 
como um exemplo de suas teorias co-
locadas em prática. Em sua própria 
terra natal, a Revolução Francesa era 
uma questão sangrenta e bárbara 
que levou ao surgimento de Napoleão. 
Ame-o ou deixe-o, é seguro dizer que 
Bonaparte não era um fanático pela 
democracia. Embora os terrores da 
Revolução Francesa fossem usados 
pelos caluniadores do Iluminismo 
para denunciar o movimento como 
uma fi losofi a falha, seu sucesso 
por toda a América inocentou 
os Iluministas, como tam-
bém são chamados. Os 
fi lósofos do Ilu-
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A forma 
de governo vigente em 
Atenas no tempo de Aristóteles 
era a democracia direta. Nela 
o povo exercia o poder de for-
ma absoluta e irrestrita. Não 
havia representação. A idéia 
moderna de democracia re-
presentativa seria absurda 
para um grego. Na concep-

ção grega de democracia, a 
existência de representantes 

permanentes implicaria, neces-
sariamente, na expropriação da 

autoridade política e na atividade 
e iniciativa do corpo dos cidadãos 

por parte desses ‘representantes’.

Ligada ao princípio da democracia di-
reta está a visão grega dos ‘especialistas’. 
Não há ‘especialistas’ em questões políticas, 
porque não é possível uma ciência da política. A 
política trata do que esperamos que aconteça de determinada maneira, 
ao passo que a ciência só pode estudar o que é ou foi. Quer dizer, a polí-
tica depende da vontade e das opiniões dos indivíduos. Entre os gregos, 
as decisões eram tomadas após ouvir a opinião de vários oradores so-
bre o assunto. Havia, é verdade, um corpo técnico de peritos nas várias 
áreas (guerra, fi nanças, administração, etc.). Estes, porém, não tinham 
qualquer poder decisório. Apenas subsidiavam com informações a de-
liberação que a assembléia deveria tomar.

A estrutura administrativa do Estado, embora existente, não exer-
cia quaisquer funções políticas. Geralmente, a administração era 
composta de escravos, inclusive em seus mais altos escalões (po-
lícia, guarda dos arquivos públicos, fi nanças públicas, etc.). Sua 
atribuição era estritamente executiva das decisões tomadas sobe-
ranamente pelo povo na assembléia.

Quando olhamos para a maneira como funciona a democracia em 
nossos dias, notadamente em nosso País, e a comparamos com o seu 

signifi cado originário, nos damos conta da sistemática exclu-
são política do ator principal: os                                                                                                            

cidadãos. 
Hoje, as funções 

políticas são coordena-
das por indivíduos que na 

Grécia antiga seriam escra-
vos. Para quem acompanha o 

noticiário, fi ca evidente a po-
larização da cena política em 
torno dos cargos da estrutura 
administrativa do Estado. Um 
jogo desavergonhado de troca 
de favores determina a ocupa-
ção das funções burocráticas. 
Essas pessoas, numa de-
mocracia de verdade como 
a grega, não passariam de 
subalternos. Entre nós, rouba-
ram a cena e o espaço do agen-

te principal: o cidadão. Chega a 
ser vexatória a maneira como os 

ocupantes de insignifi cantes funções 
burocráticas ocupam o lugar do cidadão 

na ordem da discussão política, dando-se ares de quem pode falar e decidir em nome dele!

Podemos dizer que, de certa maneira, a democracia atual perdeu a referência. A causa prin-
cipal desse fato é a exclusão sistemática do cidadão do processo de discussão política e sua 
substituição pela estrutura burocrática do Estado. 

Não há democracia sem participação do detentor da soberania: a comunidade dos cidadãos. 
O cidadão foi expropriado do seu direito de ‘tomar parte’ (isto é, de ‘participar’) do processo de 
discussão e deliberação. Nossos ‘representantes’ (executivos e legislativos) estão desobrigados 

da fi delidade para com os cidadãos que os investiram nos cargos. Por isso, o povo não tem como 
lhes revogar o mandato toda vez que violam o pacto que fi rmaram na eleição.

Ainda que seja impossível o exercício da democracia direta em Estados continentais como o nosso, 
o signifi cado das instituições políticas gregas é perfeitamente realizável ainda hoje. É injustifi cável a 

criação de estruturas burocráticas que reduzem o povo a mero fi gurante da cena política. No microcos-
mo, essa situação pode ser resumida na fi gura do ‘comício’: um indivíduo, postado sobre um palanque 
erguido acima do nível da platéia, faz uma arenga ao fi nal da qual 

se ouvem aplausos. O povo, situado abaixo do 
arengador, ouve calado e aplaude. É a paródia 
da democracia brasileira.

* Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste/campus de 
Toledo. E-mail: profuni2000@yahoo.com.br

Aristóteles:

Francês 
O Iluminismo

a burocracia é uma
estrutura de exclusão política

(por Josépor Josépor José(por José(Luiz Ames*Luiz Ames*Luiz Ames*Luiz Ames*(Luiz Ames*(CASCAVEL | PRCASCAVEL | PRCASCAVEL | PR(CASCAVEL | PR(

(porpor(por(Gilson Nóbrega*Gilson Nóbrega*Gilson Nóbrega*Gilson Nóbrega*(Gilson Nóbrega*((Gilson Nóbrega*(CASCAVEL | PRCASCAVEL | PRCASCAVEL | PR(CASCAVEL | PR(

minismo deixaram um grande legado que con-
tinuou a inspirar e iluminar as mentes e os corações 
da humanidade nos séculos XIX e XX. 

Os três fi lósofos mais conhecidos são: Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Mon-
tesquieu, cujo nome completo é Charles Louis, Barão de Montesquieu (1689-1755), era 
um importante jurista que falava sobre relativismo, conforme o conceito que hoje pertence ao 
direito. Relativismo é a crença de que o que é bom para uns pode não ser bom para outros. 

Voltaire é um pseudônimo do homem que iniciou a vida como François Marie Arouet (1694-1778) e que se 
tornou um dos mais famosos e infames fi lósofos do Iluminismo. Voltaire era uma celebri-

dade e uma fi gura controversa de sua época. Suas obras satíricas levaram-no 
à Bastilha mais de uma vez, mas essas prisões não fi zeram com que sua pena 
acabasse. Durante a vida, Voltaire foi alternadamente condenado e celebrado, 
preso e brindado pela corte real. Ele era um escritor prolífi co em uma varieda-
de de gêneros, da fi losofi a até a fi cção e o verso.

Por fi m, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) era outro fi lósofo francês 
e critico social que também foi um dos primeiros praticantes do texto 
biográfi co. Sua sinceridade foi chocante em seus dias. A famosa obra 
de Rousseau foi Confi ssões (Confession), é a destilação de uma vida 
inteira de fi losofi a, bem como uma biografi a muito franca. Esse livro é 

um precursor da psicobiografi a. Inicialmente, ele 
conta a história de ter sido encantado pela 

governanta de sua infância, a atraente 
Mademoiselle Lambercier, esse efeito 

profundo deu forma à personalidade 
do fi lósofo e às suas tendências sexu-
ais. Pelo resto de sua vida, ele bus-
cou a companhia de uma mulher 
dominadora e normalmente mais 
velha. Todavia, Confi ssões introdu-
ziram um novo tom de sinceridade 
à literatura e essa obra infl uenciou 
o Romantismo, que fl oresceu no 
inicio do século XIX.

* Professor graduado em história e licenciatura e 
pós-graduado em História da Educação Brasilei-

ra pela Unioeste – Cascavel/PR. E-mail: 
gilsonnobrega@ibest.com.br
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