
A idéia pa-
recia original. O nome da pauta era Normal Project. Pensei nisso en-
quanto discutíamos a loucura e a vontade de fazer o que propunha 
o desenhista e autor do site www.malvados.com.br, André Dahmer. 
A primeira missão colocada pela Fundação Normal Project na web 
página era levar moradores de rua a um shopping ou a uma rede de 
fast-food para comer um lanche ou tomar uma casquinha, lá dentro 
bater uma foto junto ao gerente do estabelecimento e enviar ao res-
ponsável pelo site. Assim, a primeira missão estaria cumprida.

Vivemos numa cidade chamada Cascavel. Oeste do Paraná, cer-
ca de 300 mil habitantes, cultura infl uenciada por gaúchos e catari-
nenses, ou seja, muitos descendentes de alemães e italianos; terri-
tório estabelecido por posseiros e por donos de grandes empresas 
como a antiga Pinho Terra. Aqui os playboys ainda passam sábados 
e domingos no posto, com cervejas e mulheres de vitrine. Muita gen-
te identifi ca o outro pelo sobrenome e pela marca do carro. Cascavel 
é uma cidade de praças revitalizadas, com mais de cinco faculda-
des, diversos supermercados, largas ruas identifi cadas como pistas 
por motoristas imprudentes e bêbados.

Volta e meia há um escândalo político estourando na mídia, 
mas depois a comissão da Câmara dos Vereadores absol-

ve qualquer falha, sem que a sociedade cascavelense 
imponha-se e averigúe. Outra característica da cida-

de é o grande envolvimento – direto ou indireto – 
da chamada alta sociedade com a política local, 

já que normalmente são famílias tradicionais 
e que estão aqui desde sempre. Falando em 
alta sociedade, é comum vermos pessoas 
dizendo-se mais do que são, tendo mais do 
que realmente possuem – aqui o status é 
essencial! O cascavelense é também taxa-
do como uma variante do curitibano: fe-
chado e prevalecido, muitas vezes é difícil 
estabelecer uma amizade antes de três 
meses. É óbvio que esse perfi l não pode 
ser considerado geral, afi nal, há muita 

gente que vem de fora e por isso não cres-
ce sob o signo do julgamento por imagem 

nem do “é preciso ter para ser”.

Feita essa localização de caráter vamos 
à história. O calor ainda não havia chegado tão 

fortemente. A data no meu diário era 23 de outu-
bro, e a tarde, nessas épocas, se prolonga até às oito 

da noite. Estávamos sentados, esperando, coisa que se 
faz muito numa certa época da vida. O horário combina-

do era 19h30. Enquanto um colega não chegava, uns pedaços 

“Não posso 
explicar, não te-
nho nada pra te 
explicar, o que 

você quer
saber?”

grandes de concreto – pintados de amarelo que 
é pra chamar bastante atenção e não deixar os de-

savisados automobilísticos invadirem a farmácia térrea 
do shopping – seriam nosso assento. Ninguém senta ali. As 

pessoas, quando esperam em frente ao shopping center, pois 
é um shopping e não uma praça, permanecem em pé, como 
que olhando sempre rua acima ou rua abaixo procurando o 
carro que deve chegar para levá-las. Mas ninguém nos bus-
caria. Enquanto isso eu arrumava os gravadores, colocava as 
fi tas no ponto certo.

– É na parte preta, passa pra frente, se for na transpa-
rente já era!...

Três gravadores e uma máquina fotográfi ca a postos. 
Agora nossa equipe estava toda junta: Andréia Cericato, Ja-
cidio Junior, Anderson Costa e eu. Sem perder mais tempo 
arrumamos as mochilas nas costas e fomos ao outro lado da 
rua Jorge Lacerda. Aquele é um trecho muito movimentado 
a qualquer hora do dia. Há carros estacionados em volta de 
todo o quarteirão, alguns homens estão pendurados na obra 
da nova área do prédio (nem todos estão presos com aquele 
cinturão de segurança...) e mais ao lado um paredão de cor 
marrom avermelhado segura um letreiro tão grande quanto o 
desejo do consumo: JL Shopping. A gente que ali entra vai to-
mar milk shake, comprar roupa para o sobrinho, perfume pra 
mulher, assistir fi lme, arrumar o cabelo, ler O Segredo e quem 
sabe encomendar um colchão box “onde o papa dormiu”. Do 
lado de cá, fora, já estávamos frente a frente com três meni-
nos, poderiam ser esses nossos personagens. Camiseta, tênis 
velho, calça ou shorts meio rasgado, sim, sua aparência é de 
quem mora na rua ou vive dela. Eles são fl anelinhas, pessoas 
que, enquanto estão ali, cuidam dos carros de outras pessoas 
para tirar um troco. Alguns trabalham com isso diariamente, 
têm ponto fi xo e fi cam até conhecidos de transeuntes. Outros 
passam pouco tempo nessa lida, já que têm outra atividade 
que lhes garanta mais dinheiro.

Pra começar eles nem quiseram saber. Ouviram, deram 
sugestões, apontavam um para o outro fazendo piada.

–Vai lá, Sabota, mostra pra eles se o segurança deixa 
você entrar! Mostra lá o que ele faz!

A gente continuou tentando convencê-los por uns vinte 
minutos mais, e o Jacidio repetindo nossa ladainha.

– Mas vocês não querem nem tentar entrar? A gente 
quer ver se dá pra entrar, porque mesmo se não der essa vai 
ser a nossa história também. A gente quer ver como as pes-
soas olham para as outras pessoas, tomar uma casquinha e 
trocar uma idéia.

Tínhamos uma história pra contar, fosse qual fosse. Mas 
os fl anelinhas Jackson, Rodrigo e Sabotagem não queriam 
se arriscar por pouca coisa. Na verdade inventaram qualquer 
desculpa. CONTINUA p. 05
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A arte de
degustar
cultura

O mundo de qualquer garota ultra-romântica [no sen-
tido mais dramático, evasivo e exagerado que a acepção 
literária pode conceder à expressão] ficaria extasiado. 
Escrever um diário é bem essa praia. É verdade que, por 
mais retrô que sejamos, carregar um caderninho de fo-
lhas rosas e perfumadas com cadeado não é o ideal. Para 
pessoas com vontade de contar peripécias, mostrar sen-
timentos e sensações, ou dividir curiosidades e informa-
ções - no mundo da interatividade e da informática -, os 
blogs são o pedido exato. Essa alternativa, inclusive, vem 
angariando um cada vez maior número de produtores e 
leitores, e o interesse cresce a partir do momento em que 
você encontra pessoas com pensamentos semelhantes 
aos seus. No Gazeta ALT, traremos, a cada edição, ende-
reços interessantes, para que você saiba o que diferentes 
opiniões dizem sobre o universo e assuntos afins. Também 
aceitamos dicas, é claro. O e-mail é alt@gazetadoparana.
com.br. O que importa é o quão diferente pode ser, e não 
de onde é. Afinal, a Internet menospreza distâncias. E nós 
também.

Quando menciono distâncias, não quero dizer que pre-
cisa ser de longe, não. A primeira dica, aliás, é de Cascavel 
mesmo. Tijolo não revida aquela pisada no pescoço é o 
nome peculiar do espaço virtual do designer e professor 
universitário Rafael B. Spoladore. O blog é bem um pouco 
de tudo, e traz opiniões sobre achados da Internet ou fatos 
corriqueiros. Nas palavras de Spoladore: “esse blog é uma 
coisa meio mutante, mas começou como um repositório 
de idéias. Coisas gerais do meu interesse vou postando lá 
para registro. Porém, ele ficou um bom tempo paradão. 
Para manter um blog é necessário atualização diária, e 
fiquei um tanto ocupado nos últimos meses antes das fé-
rias. Voltei a trabalhar nele agora”. O endereço é blog.spo-
ladore.com.br. Aproveite para conferir o retorno à ativa.

O que quatro jovens jornalistas de São Paulo, conheci-
dos dos tempos de faculdade (e das mesas de bar), podem 
dizer em um blog? Saiba que eles são “interessados em 
discutir questões ligadas à política, economia e socieda-
de, com liberdade de expressão e diversidade de opinião”. 
Vinicius Cherobino, Gerson Freitas Jr., Eduardo Simões e 
Daniela Moreira são os blogueiros de dominiopublico.wor-
dpress.com. Difícil é escolher um só trecho para ilustrar o 
que se pode encontrar por lá. Um conto de teor inapropria-
do a menores de 18 anos; a defesa de Chuck Norris para 
presidente do mundo livre; palestinos de Gaza que inva-
dem o Egito; TV digital. Precisa de outros exemplos para 
explicar o que é diversidade? Agora, o resto é com você.

A última indicação de hoje é novamente local. Ou 
melhor, uma cobra criada em Cascavel, mas que 
agora conta aventuras interestaduais. O jacidio.
wordpress.com é isso. Aventura. O diário de via-
gem do jornalista recém-formado Jacidio Junior. 
O slogan do blog – Escrevendo para conversar 
– já antecipa um pouco do estilo do que será 
encontrado: um tom casual, uma conversa en-
tre amigos. Porque se você ainda não conhece 
o dono do blog, logo se sentirá velho amigo. Si-
tuações e emoções divididas aproximam pesso-
as. A curiosidade também. Olhe isso: “Floripa, 
11 graus, quase sete da noite. Se você pensou 
que a ilha era só sol, praia e tranqüilidade... 
Errou. Escrevo isso porque eu estava pensando 
assim. Se ontem eu já vi o caos, hoje eu pude 
ter noção do que é morar em uma capital”. Sen-
tiu vontade de saber mais? Não perca tempo e 
acompanhe a viagem.

Nada mais ALTernativo do 
que sebos... E que amante de litera-

tura nunca foi a um? ALT não pode fi car 
de fora e, a cada semana, irá a um dos sebos 

existentes em Cascavel, selecionará algumas obras e as indi-
cará neste espaço. Nesta semana, visitamos a loja de Livros 
Usados do Paulinho, uma das mais antigas da cidade no setor. 
Esse sebo fi ca na rua Jarlindo João Grando, 32, no Centro, atrás 
do Copas Verdes Hotel.

A primeira obra que encontramos é uma raridade: For-
mação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Junior (1996, 
394p, PubliFolha) é considerada obra-prima sobre a análise 
do período colonial e a identifi cação de implicações e conse-
qüências da história brasileira. Publicado pela primeira vez 
em 1942, Prado, também autor de Evolução Política do Brasil 
e História Econômica do Brasil, utiliza linguagem simples e 
vasta base documental para descrever as características eco-
nômicas, administrativas, populacionais e sociais do território 
brasileiro desde o início de sua colonização até os primeiros 
anos do Século XIX.

“De um lado, representa o balanço fi nal de toda a obra 
colonizadora ao longo de três séculos; de outro, constitui a 
chave para interpretar o processo histórico anterior a ele e o 
próprio Brasil daquele momento pós-1930”, bem como “fun-
damento para se compreender as modifi cações seguintes” 
(Luiz Fernando Belatto). Com qualquer R$ 15 já é possível  
levá-lo pra casa.

O norte-americano Don Delillo não é muito conhecido por 
aqui – não muito, eu disse -, mas é um dos escritores mais bem 
criticados nos Estados Unidos e Europa. E não é que num pas-
seio pelas prateleiras demos de cara com seu romance épico 
célebre, Submundo (1999, 736p, Ed. Companhia das Letras). 
Com a mistura fi cção e jornalismo, Delillo constrói um painel 
do mundo - ainda mais - contemporâneo - após o 11 de setem-
bro -, desde o auge da Guerra Fria ao dilema dos ex-países sovi-
éticos às voltas com seus lixos atômicos e resíduos tóxicos.

“A história começa em 3 de outubro de 1951, data em 
que ocorre um acaso histórico: na mesma época em que a 
URSS explode sua segunda bomba atômica, ocorre em Nova 
York um famoso jogo de beisebol, entre Giants e Dodgers. A 
bola de beisebol que marca a vitória dos Giants desaparece 
em meio ao público de torcedores do New York Polo Grounds, 
onde Frank Sinatra e Edgar Hoover trocam piadinhas e ten-
tam driblar mulheres histéricas” (Federico Mengozzi).

Os protagonistas da saga deixam de ser membros de 
uma única família ou comunidade, e passam a ser cidadãos 
de um novo (sub) mundo, que representa a dramática falên-
cia da modernidade. A obra é “o que há de melhor da litera-
tura de paranóia, o melhor produto-exportação dos Estados 
Unidos” (Nailana Thiely).

Já A República ‘Comunista’ Cristã dos Guaranis: 1610 – 
1768 (1077, 358p, Ed. Paz e Amor), do francês Clóvis Lugon, 
não está a venda. “Essa obra não tem preço, faz parte da mi-
nha coleção”, defende-se o simpático devorador de livros e 
proprietário do sebo, Paulo Miranda. De fato, trata-se de “um 
livro ardente e apaixonado”, como diz a contra-capa. O autor 
remonta de forma quase romanesca 150 anos de história dos 
índios Guaranis, tendo como foco o modo organizacional das 
tribos. Nesse foco, identifi ca aspectos que se tornariam pre-
missas básicas do Comunismo. “Tal como a planejaram os 
seus fundadores, os jesuítas, o dinheiro não intervinha nas 
transações internas, o gado era comum e as terras eram indi-
visas”. Fica a sugestão.

Harold Bloom é amado e odiado na mesma gigantesca 

Conversas
pós-modernas

No caminhoNo caminho
das traçasdas traças

proporção. Críticos o acusam de ser excessivamente shakes-
peariano, fazendo com que autores consagrados sejam, de 
uma forma ou de outra, “sempre comparados de uma ma-
neira repetitiva e injusta com Shakespeare”. Às favas com 
essa idéia, Bloom se tornou um dos mais conceituados críti-
cos norte-americanos. E ali, no sebo, encontrei “Gênio: os 100 
autores mais criativos da história da literatura” (2003, 828p, 
Ed. Objetiva).

Bloom, com escrita sensível de um leitor apaixonado e a 
argúcia crítica de um estudioso erudito, nos leva desde a Bí-
blia até Sócrates, passando pelos transcendentais de Shakes-
peare e Dante, até chegar a Machado de Assis, Hemingway e 
Faulkner, apontando insuspeitas analogias entre os autores. 
Examina de forma cuidadosa a poesia de Milton, Shelley e Fer-
nando Pessoa; o teatro de Ibsen e Tenesse Williams; as narra-
tivas de Melville e Tolstoi... enfi m, esse já é meu (hehe).

 “O vinho é um aprendizado intelectual, cultural, sensual, 
mas também um exercício de curiosidade, liberdade e paixão 
(...). A degustação é uma longa partida de xadrez com combina-
ções infi nitas. A variedade da uva, a safra, o produtor, a região... 
Ao lado da culinária, a descoberta de novas combinações não 
termina nunca. Minhas ‘gavetas’ interiores se abriram de acordo 
com os humores do prato ou da personalidade de quem bebia. 
Eu gosto de capturar o vôo do desejo do outro. Mesmo se acon-
tece às vezes de me enganar...”. (italiano nascido na região de 
Milão, Enrico Bernardo, de 27 anos, considerado o melhor som-
melier do mundo em 2004).

No ensaio Jornalismo Contracultural, assinado por nosso co-
lega de Gazeta, Silvio Demétrio, doutor em Comunicação Social 
pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP (Universidade 
de São Paulo), são exploradas as possibilidades conseqüentes 
da aproximação entre o Novo Jornalismo e o fenômeno da con-
tracultura, como pressuposto de um fazer jornalístico alternativo, 
diante do hermético e padronizado mercado contemporâneo. É 
a opção em face do superfi cial apresentado no dia-a-dia das pá-
ginas e telas dos jornais. 

O poeta paranaense Paulo Leminsky, em Forma e Poder,  
confronta o naturalismo com o realismo na literatura “em rela-
ção à forma de legitimação discursiva reivindicada pelo jorna-
lismo” (Demétrio). Leminsky diz: “Invoca-se em vão o nome do 
realismo, que se procura confundir com o naturalismo. Realis-
mo, quer dizer, discurso carregado de referencialidade, não é 

sinônimo de naturalismo. Ao contrário. O discurso realista não 
camufl a a perspectiva. Realistas (e não naturalistas) são textos 
como o ‘Ulysses’, de James Joyce. Ou as ‘Memórias Sentimen-
tais de João Miramar’, de Oswald de Andrade” (Leminski, “Folha 
de S.Paulo”, 04/07/1982). 

Para Leminsky, a linguagem jornalística torna-se automati-
zada a partir do momento que busca uma assimilação do discur-
so naturalista. “Neste, ao contrário do realismo, é o conteúdo e 
não a forma, que é visto como determinante no plano da lingua-
gem” (Demétrio). Nesse sentido, o naturalismo, para Leminsky, 
é “incompatível com o experimento. Com a linguagem inovado-
ra. O realismo favorece-os. (...) Uma prática do texto criativo (...) 
tem a função de desautomatizar”. 

Pois bem, não queremos e não seremos reféns desse na-
turalismo. O jornalismo não pode ser cúmplice de um sistema 
que transforma o ser humano em peça, o jornalismo em linha 
de montagem e a academia em “uma máquina de moer senti-
mentos” (Demétrio, 2007). Para refl etir Friedrich Nietzsche, não 
se pode ser um super-homem quando se segue o rebanho. De-
métrio, ao reverberar Herman Hesse, lembra que “quem faz a 
história são as ovelhas negras”.

ALT nasce com a pretensão de ser um vinho fi no a seletos pa-
ladares. Ao contrário do leite tomado em um gole pela criança an-
siosa por brincar, ALT exige atenção e apreciação lenta para que, 
a cada gole, possa ser sentido, compreendido. “O vinho nos torna 
humildes, assim como nos torna melhores” (Bernardo, 2004).
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Se eu pudesse escolher uma epígrafe para representar 
o livro Vícios e virtudes, de Helder Macedo, dentre tantas as 
possíveis escolhas, eu escolheria a apresentada acima. Obvia-
mente, essa seria uma opção, que ainda poderia variar para 
a descrição do autor. Afi nal, como suas linhas nos dizem: “Um 
livro a dizer uma coisa diferente daquilo que está a dizer”.

Ou tantas máximas poderiam ser escolhidas. Em uma 
obra em que bailam linguagem e metalinguagem, prosa e 
poesia, história e fi cção, o duplo dá inúmeras possibilidades 
de frases magnífi cas tão boas em conjunto quanto isoladas. 
Macedo, aliás, nos brinda com o duplo em tantas outras esco-
lhas, que difícil é escolher a que melhor se mostra.

A claridade invadiu-lhe até o estômago, tendo em vista 
a reviravolta incômoda que sentiu ao entrar na sala peremp-
toriamente branca. O contraste, porém, das poltronas bem 
alinhadas e de um vermelho-sangue excessivo, fez-lhe mais 
estragos que a própria luz em demasia do recinto.

Sabia o porquê disso. Era para o paciente sentir-se ainda 
mais perturbado. Um consultório. Um consultório com aquelas 
cores (ou com a falta delas, no caso específi co da branquidão 
dos móveis que não as poltronas) só poderia ser uma metáfo-
ra doentia. Sabia que estava doente, precisavam mostrar-lhe 
daquela maneira? Tinha certeza de que o vermelho-sangue 
das poltronas era somente a simbologia do sangue que possi-
velmente lhe jorraria das veias caso morresse acidentalmente 
(Acidentalmente? Sei...) na sala do médico, sujando o conjun-
to também alvo das vestes dele.

Não deveria ter marcado aquela consulta. “Anda pálida, 
você...”. Eu? Pálida. Sempre fui tão corada. Talvez fosse grave. 
Notara mesmo que andava cada dia pior. Dores, mal-estar, e 
as pessoas que sempre fi cavam olhando como se soubessem 
que ela cairia dura a qualquer momento, bem na frente delas. 
Devia mesmo ser grave.

Entrou o mais silenciosamente que pôde, sentou-se em 
uma das poltronas (Exatamente da cor do meu sangue!) e olhou 
rapidamente em volta. Havia mais um paciente. Um homem. 
Meia-idade. Talvez um ou dois anos a mais do que ela. Onde 
é que estaria a mocinha da recepção? Não lhe agradava em 
nada a idéia de fi car ali sozinha com aque-
le homem. Isso a constrangia. O homem, 
desviando do jornal o rosto bonachão, 
cumprimentou-a com um “Boa-tarde” 
simpático e camarada. Ela corou. Emper-
tigando-se na cadeira, balançou a cabeça 
em sinal de resposta, e, o mais rápido que 
conseguiu, puxou para si uma revista qual-
quer. Antes fi ngir que lia qualquer besteira a 
sofrer da angustiante possibilidade de aquele 
homem puxar qualquer conversa que fosse.

Um minuto. Dois minutos. A eternidade inteira passava 
por ela e nada de aquela mocinha voltar. Tomando café ou 
pendurada em algum telefone, no mínimo. Não sabia por que 
contratavam recepcionistas se nem ao menos permaneciam 
na recepção. Agora estava sozinha com um desconhecido. Ele 
puxaria conversa. Estava sentindo. As pessoas são tão estra-
nhas. Eles nem se conheciam, não tinham nenhum assunto 
em comum, além do fato de estarem os dois enclausurados 
naquele consultoriozinho no décimo oitavo andar de um pré-
dio no centro convulso da cidade.

Aliás, bem pensado. Reclamaria. Ou melhor, nunca mais 
voltaria ali. Décimo oitavo andar? E o seu velho pavor de altu-
ra. Aquele elevador fora um sacrifício. Elevador panorâmico... 
Se soubesse quem o inventou... De que servia? Somente para 
lhe dar mais certeza de que a altura aumentava vertiginosa-
mente e que qualquer queda seria um pulo para a morte dolo-
rosa que povoava seus pesadelos.

Já estava ali há dez minutos e nada. Ninguém para lhe 
dar satisfação. Uma vergonha. Tudo bem que chegara trinta 
minutos antes do horário marcado para a consulta, mas é me-
lhor chegar adiantada do que atrasada. O trânsito é uma lou-
cura. Você nunca sabe quando vai fi car preso num congestio-
namento gigantesco causado por um acidente violento ou se 
vai pegar todos os sinais fechados ou se vai ser parado numa 
blitz. Esperaria os exatos vinte minutos que faltavam para sua 
consulta. Nada mais. Não tolerava atrasos. Ai daquele que a 
fi zesse esperar. O tempo deixou há muito de ser somente di-
nheiro. Cada minuto perdido é um minuto mais perto do fi m.

Finalmente a mocinha aparecera, saída de um dos recôn-
ditos do consultório. Esbaforida e risonha veio a ‘ninfetinha’. 
“Boa-tarde, Seu Camilo! Boa-tarde, Dona... Dona Lídia, não é 
mesmo?”. Não era possível. Como alguém em sã consciência 
contratava uma secretária com aquela voz esganiçada? E o 
uniforme “cor de presunto estragado”? A humanidade está 
mesmo defi nhando.

“O doutor vai atrasar alguns minutinhos, porque está fa-

O enredoO enredo

Ensaísmo, crítica, ficçãoEnsaísmo, crítica, ficção

Criador de identidadesCriador de identidades

Encontro entre dois escritores. O narrador da obra em 
primeira pessoa – exageradamente parecido com o autor – e 
Francisco Sá Mendes, escritor sem grande sucesso, intelectual 
purista que quer fazer um romance pós-moderno sobre seu 
caso com a misteriosa Joana. A conversa envolve de tal forma 
o narrador, ou seja, o próprio Macedo, que este também come-
ça a contar uma versão do affair de Sá Mendes. Tornar-se ele 
contador da história, entretanto, parece não ser sufi ciente, e a 
geniosa Joana entra também na vida de Macedo (ou seria ele 
a invadir a história que começou a contar?). O todo é transfor-
mado em uma trama literária de fi ngimento e realidade, em 
que os três personagens centrais viram jogadores, e acertar 
quem está blefando passa a ser uma das missões do leitor.

A obra de Macedo perpassa níveis diversos muito bem 
enlaçados numa mesma trama. Ao contar a história de Joa-
na, o autor não simplesmente relata fatos, mas os relaciona 

O fato de o personagem Helder Macedo estar no enredo 
tanto quanto qualquer outro pode ser visto como resultado 
imediato do realismo apresentado pelo autor (e de próprio pu-
nho confi rmado em seu texto). O diálogo machadiano de con-
versa com o leitor, os fatos e suas interpretações, são traços 
da linha seguida. O duplo e a historicidade, aliás, mostram 
um diálogo com a obra pura de Machado de Assis, efetiva-
mente nosso maior representante do Realismo.

Participar não somente como “aquele que tudo vê” na 
trama, ou seja, não unicamente o narrador em terceira pes-
soa, dá a verossimilhança buscada por Macedo. A credibilida-
de exigida pelo Realismo. Além disso, mostra o autor como o 
criador de identidades apresentado durante a obra. Mesmo 
a identidade dele é (re)criada na narrativa. Outra identidade, 
senão a principal, é a do romance, que se faz pelo questiona-
mento da forma. Novamente, a metalinguagem.

A construção de tantas identidades, e por tantas mãos, 
culmina em ser também Joana construtora de sua personali-
dade difusa e sem crédito. Quem mente, quem fi nge? Afi nal, 
não são todos, como afi rmou Fernando Pessoa, fi ngidores?

Vícios e virtudes é, no fi m das contas, um livro que diz algo 
diferente daquilo que está a dizer. Tudo, sempre, no futuro do 
pretérito – ou condicional – o único tempo verbal existente.

zendo visita no hospital, mas logo, logo, ele está aí”. “Sim, sim, 
minha querida, eu não estou com pressa nenhuma”. E um sor-
riso lamentável e enjoativo perpassou o rosto de ambos. Eles 
não esperavam que eu participasse daquele diálogo apoca-
líptico, esperavam? Se eu estava com pressa? É óbvio que eu 
estava com pressa. Mas já que estava ali mesmo, esperaria.

“Aceita um café, seu Camilo?” “Sim, sim, minha querida, 
do jeito de sempre”. Do jeito de sempre? Além de tudo era 
um doente. Ou um hipocondríaco, é claro. Sim, certamente 
era um hipocondríaco. Desses homens provavelmente já apo-
sentados que não têm mais o que fazer em casa e vão à forra 
de vez, ou para bailes da terceira idade ou declinam-se a ví-
cios como o de achar doenças imaginárias. É claro que essas 
doenças chegariam mais dia menos dia. Mas tem gente que 
exagera. Tudo bem que a prevenção não custa nada. Aliás, 
é melhor saber antes do que se vai morrer do que ter uma 
morte repentina e viver na ilusão de que está saudável e de 
que vai ter longos anos a gozar. Mas tem gente que é muito 
exagerada mesmo.

“E a senhora, aceita um café?” “Eu? É... café... hum... eu 
aceito... sim, eu aceito, por favor”. Ainda bem. Achei que só 
ofereceria ao Sr. Simpatia. “Esperem só um momentinho que 
eu vou passar um café novo pra vocês... Só um momentinho...”. 
Que abuso. Oferece e nem tem pronto. Mas é melhor assim, 
pelo menos sei que não é café de ontem. Tenho horror 
a café de ontem. Gosto de velho. E quando ainda 
por cima vem frio? A vontade que dá é 

nem tomar. É claro que qualquer coisa é melhor do que café 
requentado. Impossível de se beber aquilo. Impossível.

Lá foi a mocinha de novo. Mais uma meia-hora para pas-
sar esse café. Aposto que nem sabe. Cafeteira, na certa. Essas 
moças de hoje em dia nem sabem passar um café de ma-
neira decente. Se fi cassem sem essas engenhocas de café, 
ninguém no mundo beberia café de novo. É, na verdade, está 
quase assim. Mesmo com essas máquinas e a agilidade de 
se passar um café as pessoas não deveriam ter tempo para 
tomar café. Ninguém mais tem tempo para gastar beberican-
do um cafezinho, esperando um pouquinho até esfriar para 
não queimar a língua. E nem tempo para fazê-lo também. Pois 
você pode ter certeza, se te ofereceram um café, tem algo 
errado aí. Normalmente, é porque vão lhe fazer esperar. Ou 
não fariam você perder seu tempo, nem eles o deles. E outra, 
nem é tão aconselhável você ir bebendo qualquer coisa que 
lhe oferecem. Quem é que pode saber o que colocam nesse 
seu simples e inofensivo café? Ai, meu Deus... Não deveria ter 
aceitado esse café. Aliás, já estava passando a ter medo desta 
amaldiçoada frase: “Aceita um café?”.

A mocinha voltara. Com uma bonita bandeja de prata 
(Muito bonita, por sinal... Aposto que nem é prata verdadei-
ra...), um bule e duas xícaras de café. “Aqui está o seu, Seu 
Camilo, com adoçante, como sempre, pra manter a forma...”. 
E o maldito sorrisinho afetado. “Muito obrigado, minha queri-
da! Hum... gostoso como sempre!”. Sim, eu estava enjoando, 
sabia que iria vomitar. “Açúcar ou adoçante pra senhora?”. 
Que abuso. Completamente inadmissível. Chamando-me de 
gorda. Só podia. Pois bem, saiba ela que queria açúcar. Açú-
car. Não adoçante. Nunca consumia adoçante. “Açúcar. Eu 
quero com açúcar”. E falou isso de boca muito cheia que era 
para não restar dúvida alguma. Não precisava de adoçante 
nenhum para manter a forma. Aliás, tinha certeza absoluta de 
que o adoçante é nada mais do que um “remédio psicológico” 
que engana as pessoas. Aqueles que são viciados em conta-
gem de calorias, aqueles que acham que uma colherinha de 
açúcar vai engordá-los dez quilos ou aqueles que simplesmen-

te acham que optando por açúcar ao invés de adoçante vão se 
redimir pela barra de chocolate anterior. Ela não. Não precisa-
va de adoçante. Qualquer gordurinha a mais, seria capaz de 
perder de outros modos. E nem estava tão gorda assim. Um 
pouquinho fora do peso. Não mais do que isso. Será que estava 
inchada? Era por isso que a moça chamara-lhe de gorda? De-
via ser outro sinal da doença. Inchaço. É, isso devia ser grave.

Mal experimentara o café, chegou o doutor. Finalmen-
te, já não era sem tempo. “Boa-tarde, boa-tarde. Como vão? 
Me perdoem o atraso, tive que ver alguns pacientes... Sabem 
como é... Muita gente no pronto-socorro, o hospital está uma 
loucura. Me dêem mais cinco minutinhos e já atendo vocês”. 
É claro que eu não sei como é. Que pergunta! Como saberia 
se nunca fui médica ou enfermeira ou algo do gênero? Mas 
é claro que eu sei que há muita gente doente. Ele precisava 
lembrar? É claro que eu sabia que eu estava doente. E que 
poderia ser grave. E pelos sintomas já quase não restavam 
mais dúvidas quanto a isso. Já se arrependera de vir a esse 
médico. Tão bem recomendado. Seus amigos já estavam é 
fi cando loucos. Mas também hoje em dia não se pode confi ar 
em mais ninguém. Em ninguém. Cinco minutinhos. Oh, claro. 
Quem esperou tanto tempo, pode esperar mais “cinco minuti-
nhos”. Quando alguém usa de um diminutivo em casos de es-
pera, pode ter certeza, vai fazer esses “minutinhos” esticarem-
se ao máximo do que eles acham aceitáveis. Mas eles nunca 

sabem que você já está esperando há “minutões” e 
não agüenta mais. E ainda está doente. Tem toda 

a problemática psicológica e tudo mais. Se eu 
estivesse esperando pelo resultado de um 
exame ou algo assim, já estaria desesperada. 
Alguém nesses casos pode pensar que está 
sendo enrolada, que não querem lhe dar uma 
notícia importante ou trágica, ou os dois. Ainda 
bem que não era o caso. Pensando bem, podia 

ser uma brincadeirinha do destino querendo lhe 
dizer alguma coisa. Ah, meu deus, que cinco mi-

nutinhos mais demorados!

Espera, café ruim e nada desse médico chamar. 
Outra pessoa entrou no consultório. Era uma mulher. Dez anos 
mais velha que ela. Com certeza. Ou estava bem acabadinha. 
E o perfume? Insuportavelmente doce, ardia-lhe até a gargan-
ta aquela mistura de cheiro de fl ores com mel, ou algo assim. 
“Boa-tarde, Dona Valéria. Como vai a senhora? Sim, sim, o 
doutor está aí, já vai começar a atender”. “Ótimo, ótimo, Susi. 
Vamos ver como estão as coisas esse mês, então. Me sinto 
cada dia melhor”. “E a senhora está mesmo! Cada dia mais 
bonita!”. “Boa-tarde, Camilo!” “Boa-tarde, minha querida Valé-
ria! Como vai?” “Oh, sim, muito bem, obrigada. E esse tempo 
ameno delicioso! Nunca vivemos uma primavera tão linda!” 
“Eu também acho, minha querida, também acho. Mas vamos 
colocar a conversa em dia, já não nos vemos desde o mês pas-
sado. Tentei te ligar para irmos lá em casa jogar um baralho, 
mas você nunca está em casa..” “Ah, é claro... Vou te contar 
onde eu estava...”.

Mas o que estava acontecendo ali? Agora tinha certeza. 
A mistura daquele branco iluminado insuportável e daquela 
conversinha melosa faria com que ela vomitasse. Não po-
dia mais agüentar. Que tipo de pessoas costumava se 
encontrar no médico? Não, não. Isso não era normal. 
Será que já estava tendo alucinações? Claro, era bem 
possível. E seus sentidos estavam fi cando aguçados 
de uma forma estranha. Primeiro, a claridade que lhe 
cegou, depois, a voz esganiçada da mocinha intolerá-
vel, e, por último, aquele perfume enjoativo. Estava 
tudo embrulhado em seu estômago. As risadas dos 
três, o cheiro, a luz. O doutor estava abrindo a porta? 
Dona Lídia? Ele falou Dona Lídia? Mas já era minha 
vez? Oh, meu deus. Saberia agora o mal gravíssimo 
que a afl igia. Levantou-se de tal forma atormentada 
que nem sabe como conseguiu chegar à sala do dou-
tor. “Entre, entre”. E antes de ouvir o clique apavoran-
te da porta fechando-se atrás dela, ouviu uma frase 
vinda de uma vozinha irritante que fez um arrepio 
percorrer-lhe a espinha: “Aceita um café?”. Era mais 
alguém que podia esperar por qualquer coisa.

Durante uns
    minutinhos

por
Julliane Brita

ção distorcida de um poema pai. (...) Não há interpretações, 
mas apenas interpretações distorcidas, e portanto toda crítica 
é poesia em prosa”.

Ora, quando Bloom destaca que “toda crítica é poesia em 
prosa” certamente Vícios e virtudes pode ilustrar a afi rmação, 
e o poeta Macedo não nos desaponta ao fazer das três – crí-
tica, poesia e prosa – fl ores da mesma vertente. Além disso, 
a “interpretação distorcida” é notada ao longo da obra por to-
dos que se colocam a fazê-la. Afi nal, temos três personagens 
“criadores” no enredo: os dois fi ccionistas e Joana, também 
jogadora, são inventores das identidades que existem na tra-
ma – a de cada um deles e a de Portugal.

Teses, ironias, ficção:Teses, ironias, ficção:

Vícios e virtudesVícios e virtudes

por
Julliane Brita(

com a história de Portugal – mais precisamente comparan-
do Joana à mãe de Dom Sebastião, Joana da Áustria – numa 
analogia menos à personalidade da mãe de Dom Sebastião 
que ao próprio sebastianismo português, um dos clássicos 
clichês de Portugal.

A analogia histórica, portanto, é uma das marcas des-
se autor, licenciado em História e Doutorado em Letras pela 
King’s College London. Além das lusitanidades da história ge-
ral, ele traz também a história da literatura em língua portu-
guesa, principais autores e obras. Aquilo a que o crítico literá-
rio Harold Bloom chamou a “angústia da infl uência”: como os 
autores-chave de língua portuguesa foram e são as principais 
infl uências e leituras em todas as obras que por conseguinte 
dialogam entre si, mas bebem todas dos mesmos Pessoas, 
Camões, Machados – os dois primeiros diretamente ligados 
à história e identidades portuguesas e, o último, fi lho legítimo 
da colonização da “grande navegadora” mãe portuguesa.

Junto às análises históricas, ganham valor também as 
visões literárias do crítico Macedo, além do próprio literato. 
Tanto as conversas do narrador com Sá Mendes quanto as 
interferências do autor em primeira pessoa retumbam em 
termos literários, estilos de escrita na própria escrita; a me-
talinguagem explícita e implícita. A diegese é o próprio fazer 
fi ccional apresentado pelo autor-narrador. Criador é gênese e 
resultado de seus personagens. Novamente, o duplo.

Com as referências nominais e não-nominais dos gran-
des literatos de língua portuguesa e o ensaísmo apresenta-

dos no romance, Macedo é o fi ngidor que 
afi rma ser e o crítico de seu próprio 

fazer literário. Ainda segun-
do o já mencionado Bloom 

(2002), “todo poema é 
uma interpreta-

folhetim

“(...) nos verbos o único tempo verda-
deiro é o condicional”.

Vícios e Virtudes
Helder Macedo



G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

24
.fe

v.
2

0
0

8
   

  

Lembranças
e poesia

em argila

Não 
pode ser 

um dia qual-
quer, um espaço vago 

na agenda ou uma obrigação.  A 
criação precisa de tempo, e a criadora de paz interior, longe 
do estresse e de preocupações. Quando chega a hora, ela 
tranca portas e janelas da casa, na Neva, região Centro-Sul 
de Cascavel, e, sob os versos poéticos de Chico Buarque ou 
Caetano Veloso, que soam tranqüilos do rádio sobre a es-
tante, descansa as mãos molhadas sob a argila bruta. En-
tão, deixa os pensamentos e os sentimentos vagarem pela 
memória em busca da imagem de um conhecido casual, de 
uma situação ou mesmo memorar uma fi gura do folclore 
brasileiro... Quem sabe, uma mulata com desenvoltura, cin-
tura fi na, bustos largos, lábios carnudos e cabelos cachea-04

Equipe
Gazeta ALT(

cerâmica

Neide: enfermeira, cabeleireira,
designer de moda, pintora,

escultora, poeta

Um pouco a Deus...Um pouco a Deus...
    

Nós, anjos decaídos
No inferno onde a tristeza impera,

Revolucionemos com alegria
Transformando-a em arte, sabedoria

Um rio
Águas que ultrapassam qualquer barreira

Rumo ao destino, canta sua melodia até a foz
Encanta quem canta com o coração

E não com a voz.

Pintemos com as cores invisíveis dos sentimentos
Pinceladas vivas que dão forma à vida

Tela incompleta do existir

Mão e argila
Um sopro de inspiração

Criar vidas cheias de esperança
Vidas a imagem e semelhança

Ouvir o som quebrando o silêncio
Acompanhar com o corpo em sintonia

Falar sem voz
Amar sem par

A arte nos devolve um pouco a Deus.

dos, que caem sobre os ombros... 

O comportamento imperativo marcou a infância da ar-
tista cascavelense Neide D’Oliveira, de 53 anos, natural do 
Norte do Paraná, da pacata Marialva. Esse comportamento, 
na metade da década de oitenta, impulsionou seu processo 
criativo. “Não consigo e não gosto de fi car parada, sempre 
procuro criar alguma coisa. Por volta de 84, 85, comecei a 
pintar, sentia necessidade de cores em minha vida”.

Neide pintava por pintar, por gostar... para atender aos 
“desejos da alma e do espírito”. Presenteava seus parentes 
e amigos com as primeiras obras, enquanto, as poucos, de-
senvolvia a pintura abstrata, marcada pelo colorido, fruto 
da infl uência de Kandinsky. “Kandinsky é minha principal 
infl uência na pintura, gosto muito do jeito com que usa as 
cores e os traços, são diferentes”.

O pintor russo, mas de nacionalidade francesa, Wassily 
Kandinsky (1866-1944), foi um dos mais importantes artistas 
das vanguardas do século XX, responsável por levar a abstra-
ção às artes visuais. Em constante evolução, sua obra refl etiu 
o pensamento de um artista criativo e revolucionário, que via 
na cor a expressão mais pura do espírito humano.

Em 1997, mudou-se com a pintura para Cascavel. 
“Sentia que tinha de criar algo que envolvesse as mãos, 

tinha de trabalhar com elas, mexê-las”. Pensou em 
esculpir. “Não sabia ao certo o que era e nem 

onde conseguiria argila, então, andei em volta 
de casa e encontrei cimento. Não lembro ao 

certo o que fi z, mas era um trabalho com 
esferas... Vendi aquela peça... Ainda faço 
algumas obras em cimento... Depois fi z 
alguns poucos trabalhos em papel, até 
que cheguei à argila”.

Neide viu, então, a paixão pela 
arte aumentar, assim como os com-
promissos... “Sentia que possuía um 
dom, mas não podia desenvolvê-lo, 
porque eu trabalhava e tinha horário 
para cumprir... Fui enfermeira, cabe-
leireira... ultimamente trabalhava com 
moda... então decidi largar tudo e me 
dedicar a minha arte. Tenho uma pe-
quena fonte de renda mensal que me 
permitiu isso. Gostaria de poder viver 
da minha arte, mas isso, hoje, é im-
possível. Me falaram que arte não dá 

dinheiro, mas respondi que não faço por 
isso, mas por mim mesmo”.

Foi com a argila que Neide mais se 
identifi cou como artista, pois conseguia 

senti-la melhor entre as mãos, podia moldá-
la com mais facilidade e, assim, libertar-se 

de amarras técnicas e se concentrar nas cur-
vas e detalhes da obra. Ao contrário da pintura, 

na qual tinha infl uência das linhas e cores de 
Kandinsky, na argila, Neide desenvolveu um esti-

lo próprio. Confesso certa curiosidade por ver como 
seria uma obra em argila, com referências das ‘com-

posições’ de Kandinsky; mas essa não é a proposta de 
Neide, e isso, de forma alguma, desmerece o trabalho. 

Neide surpreende com suas linhas e talento, que parece 
refl etir os versos que lhe acompanham na criação.

Neide perdeu a conta de quantas peças já fez e de quan-
tas exposições já realizou ou participou. Foram, no mínimo, 
nove individuais, de 2000 a 2005, e, pelo menos, sete coleti-
vas, entre 2001 e 2005. Em maio de 2006, recebeu Menção 
Honrosa na categoria Cerâmica Popular-Folclore, no Salão 
Nacional de Cerâmica Museu Alfredo Andersen, em Curitiba-
PR. Também tem peças fora do País, levadas e vendidas por 
parentes e amigos na Espanha.

Para a exposição que realiza até o fi m do mês no Casca-
vel JL Shopping, Neide preparou uma múltipla leitura, para 
oferecer às pessoas um conhecimento abrangente sobre as 
técnicas e temáticas que utiliza.

O crítico de arte inglês Herbert Read, em O Signifi cado 
da Arte, diz que os aventureiros dessa que é uma das mais 
elementares artes, porém, das mais complexas pelo nível de 
abstração, são recompensados com concentração e medita-
ção. Na vida de Neide, berço para a poesia. O fl erte lírico é 
refl etido nos versos tímidos que começam a afl orar.

     
Eu sou uma;

sonhadora...!! 
que está aqui para... 

esculpir esperança...
modelar vontades...
dar forma à alegria...

aparar arestas das difi culdades...
desbastar o medo. 

polir com amor.
e envernizar com esperança.

a vida tornada arte.
Neide...!!!
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- Não adianta, eu 
sei o que vai acontecer, não 
adianta nem tentar. Os caras 
não aceita, né, os outros que 
não tão de terno e gravata, 
não aceita. Vão olhar e dizer 
“ó lá, os piá que cuidam dos 
carros andando sossegado 
aqui dentro...”.

Jackson estava certo. Sa-
bíamos que seria muito difícil 
um fl anelinha entrar no sho-
pping e caminhar tranqüila-
mente sem que o fi tassem 
com olhares desconfi ados. 
Nos viramos meio pálidos, 

os quatro, e fomos à rua de 
cima do prédio, a Recife. Há 

sempre um ou dois rapazes ali de 
olho nos carros, esperando suas moedas. Mas caminhamos 
meio desacreditados, pois estávamos tão certos de que os 
primeiros garotos topariam, e do jeito que tinha sido o tsc tsc 
fi caria complicado se esses também nos dissessem não. Do-
bramos a esquina e como que invisíveis à meia-luz estavam 
mais dois fl anelinhas, Leandro e Guilherme. Jacidio explicou 
pela segunda vez a proposta da reportagem.

- E a gente queria tentar fazer uma matéria, que é o olhar 
dos outros sobre os outros. A gente queria levar vocês que 
trabalham aqui fora pra tomar um sorvete lá dentro e trocar 
uma idéia. Vocês topariam? 

O som alto e grave da moto me faz franzir a testa receosa 
de que nesse primeiro contato não fi casse muito claro pra 
eles nossa intenção. Tínhamos de ser o mais transparentes 
possível para que não houvesse desconfi ança da parte deles.

- Ó, eu tô de boa!

- Eu também tô de boa...

Isto é, eles também não estavam na onda. Guilherme e 
Leandro eram ainda mais calados, mas não pareciam tão sur-
rados e sofridos quanto os meninos da rua do lado. No entanto, 
a malandragem era a mesma. Afi nal, é preciso ser malandro, 
conhecer guetos, entender a linguagem do perigo pra se viver 
na rua. Volta e meia alguém estaciona ou arranca com o au-
tomóvel. A noite já caiu. Enquanto pensávamos que a pauta 
estava indo por água abaixo, perguntávamos coisas sobre as 
vidas deles, o trabalho de fl anelinha, a organização para cuidar 
dos carros. Guilherme fez o papel de anfi trião da calçada.

- E você mora aqui na região, aqui por perto?

Anderson resolve questionar Guilherme já que não saiu 
correndo feito Leandro.

- Na verdade eu não tenho onde morar. Tem uma senho-
ra que racha comigo pra casa não fi car sozinha, daí eu fi co 
morando lá.

Conversávamos com Guilherme segurando os gravado-
res para captar tudo. Jacidio nos rodeava tentando fotografar 
qualquer descompasso, qualquer traço que caracterizasse a 
cena. Logo chegou um outro rapaz. Veio rindo, fazendo graça. 
Se inteirou do assunto e se ofereceu para entrar no shopping 
e participar da matéria por 10 reais.

- Então me dá 10 pila, nós entra lá e eu gasto meus 10...

E Jacidio rindo:

- Mas a gente não tem dinheiro, é entrar lá e tomar uma 
casquinha, mesmo porquê a gente é acadêmico, é quebrado! 
Se não chamava pra entrar e tomar um lanche lá no Bob´s.

E eu pensando alto “já era...”. Mas nós ainda queríamos 
contar uma história. Talvez por isso Anderson topou os 10 re-
ais. Achei que estivesse brincando, prendi a risada na metade 
quando percebi que era verdade. “Tomara que alguém tenha 
dinheiro... Só tenho uma nota de cinco no bolso”. E atravessa-
mos a rua em direção à entrada principal do shopping. Não 
reparei como estavam as palmeiras na esquina, nem se os 
motoristas estavam afl itos tentando atravessar a avenida To-
ledo, caótica como o resto do trânsito cascavelense. E como 
que pra dar início à entrevista perguntei seu nome.

- Eu posso falar meu nome, outro nome? Ou tem que ser 
o nome de verdade?

Àquela altura já estávamos tão felizes pelo fato de estar 
atravessando a porta automática do prédio que respondemos 
que ele podia dar o nome que quisesse.

- Então anota aí Marcelo

- Você tá dizendo Marcelo por que você gosta de Marcelo?

- Não, meu nome é Rogério mesmo...

- E qual tua idade?

- Eu tenho vinte e sete anos.

Pensei que ele tivesse mais. Vinte e sete parecia pouco. 
Não que ele demonstrasse marcas do tempo no rosto, como 
as pessoas mais velhas. Mas o que transparecia realmente 
era um ar de cansaço, como quem viveu bastante - seja no 
tempo cronológico ou na experiência vivida. Anderson e eu, 
como que escoltando Rogério, estávamos cada um de um 
lado, com os gravadores em punho. Jacidio fotografa a cena 
enquanto Andréia observa os olhares que se voltam ao grupo. 
Depois, decupando a fi ta do seu gravador, me chamou aten-
ção algumas observações feitas por ela.

- Ele não é discreto, tem um andar descolado, chama 
bastante atenção. Ele usa muitas gírias e fala alto. As mada-
mes estão com medo das crianças que chegam perto, estão 
olhando muito assustadas... Tá todo mundo olhando, todo 
mundo pedindo o que ele está fazendo aqui. 

por Ana P.
Braga Salamon(

Andréia não estava exatamente perto de nós. A distância 
era sufi ciente para uma pessoa que fala sem interromper o 
que se passa ao lado. Essa era a idéia, que ela pudesse real-
mente registrar com seu olhar e sua fala a maneira como o 
todo se desencadeava ao nosso redor. Continuávamos a ca-
minhar para a praça de alimentação. Aquilo não era comum. 
Enquanto isso, Rogério falava mais da sua vida, ele parecia 
mesmo querer ser visto, como quem chuta a porta pra fazer 
barulho. O interior do shopping resplandecia do chão de már-
more às lantejoulas e vernizes da vitrine. Era claro que todo 
mundo fi caria reparando, o rapaz com boné de construtora e 
chinelo Raider manchado de tinta era um contraponto opaco 
em relação ao brilho das luzes. 

- O que você faz, sempre trabalhou cuidando de carro?

- Não, eu faço pintura. Eu mexo com pintura, desenho. 
Até ontem eu estava com umas mulher no Santa Cruz, fi z uns 
trabalho, que a gente vai fazer uma exposição lá na Expovel.

Nesse momento passou uma criança entre a gente. Uma 
criança dessas (como disse a Andréia) de madame.

- Ô, nenê, beleza?!

Rogério não estava nem um pouco intimidado. Chegamos 
à praça de alimentação, escolhemos uma mesa do lado esquer-
do, perto do Bob’s e da lanchonete que vende sfi has abertas a 
39 centavos na segunda-feira. Ainda bem que não era uma se-
gunda-feira, se não seria impossível conversar com todo aquele 
barulho e uma profusão de pessoas procurando lugar pra sentar 
e o alarme de senha dos que estão morrendo de fome.

- E aí, o que você vai querer? Você tem 10 pila pra torrar 
aqui dentro.

- Não, eu tenho 
10 pila que 
você vai me 
dar!

-Então 
vamos sentar 
pra conversar...

Ele estava mais inte-
ressado em papear e dar sua en-
trevista do que comer ou tomar um sorvete. Eu até pensei 
em comprar um chopp, mas no momento não tive a certeza 
de que aquilo causaria um efeito legal na história. Achei me-
lhor deixar quieto, se ele estava à vontade nós deveríamos 
aproveitar o momento. Como quem não tem assunto, Rogério 
perguntou pela terceira vez sobre a reportagem.

- Vocês estão fazendo o quê, trabalho de faculdade?

- Então, nós estamos nos formando, e pra isso a gente 
precisa fazer uma espécie de trabalho mesmo.

- Se quiser eu posso levar vocês num lugar legal... Aí vo-
cês vão ver qual que é, vão ganhar dez!

- Mas que lugar é esse? Quê que rola lá?

- Lá no mutirão. Altas drogas, altas piras... Lá vocês vão 
conseguir uma reportagem boa.

Anderson perguntava sobre o shopping, sobre estar ali 
dentro. Mas Rogério estava tão sossegado que o ambiente 
parecia não fazer a menor diferença.

- Você entra aqui direto?

- Não, cara, é a primeira vez.

- Sente algum tipo de discriminação?

- Não, acho que todo mundo é sangue-bom. Moro aqui 
em Cascavel com minha irmã, ela trabalha, eu também tra-
balho, mas gasto muito dinheiro em droga. 

- Você começou quando com as drogas?

- Ahn, isso já faz muito tempo. Eu tenho 27 anos, come-
cei faz uns 10 anos.

Sentamos em frente ao Bob’s. Pelo menos seis funcioná-
rios da lanchonete vieram ao balcão. Levantei da mesa onde 
estávamos os três, fui ao lado do grande lixeiro, que além de 
lixeiro armazena as bandejas das pessoas que comeram e 
que já foram embora, e me coloquei a falar para o gravador 
o que enxergava naquele imenso salão com cheiro de comi-
da. Incrível como aquele lugar era claro, brilhante. Várias me-
sas, diversas, dali até o outro lado, onde tem uma lojinha de 
café. Do lado uma grande janela. Acho isso engraçado, pois 
sempre ouvi dizer que um shopping é planejado para entreter 
os consumidores de tal maneira que você não encontra nem 
relógios nas paredes das lojas, nem janelas, para não saber 
que o dia está escurecendo e já é hora de ir pra casa. Mas em 
Cascavel tudo é vice-versa. Na mesa do lado um senhor calvo 
acompanhado da família estava muito mais interessado em 
nosso assunto do que em suas fi lhas. Era hora de saber como 
eles estavam se sentindo. 

Conversei com uma mocinha do Bob’s. Caroline, 17 anos, 

estava ali há um mês, treinando. Bonezinho azul com escrito 
em letra gorda vermelha e borda branca. O avental de uma 
cor que eu nem imagino o nome, era um azul meio acinzen-
tado, ou cinza meio azulado, enfi m. Caroline, de olhos bem 
grandes e vivos, falou que percebeu uma pessoa diferente 
conosco, mais por que todos estavam olhando. Agradeci e fui 
ao balcão do lado, vendiam pizzas. A mulher do atendimento 
se abriu num sorriso simpático, essa gente que mostra logo 
na cara que é humilde. Falei que percebi sua atenção assim 
que chegamos. Mas antes que ela pudesse falar, sua colega 
que trabalha na cozinha, colocou a cara no vão de vidro e co-
meçou a dizer que não tinha preconceito. Eu pedi que viesse 
falar no balcão, meu gravador não tem super poderes. Ela não 
quis, então continuei a conversar com a moça de óculos e sor-
risão à minha frente. A outra fi cou lá berrando, e eu ignorei, 
fazer o quê! 

- Eu só prestei atenção porque achei um fato interessan-
te. Porque geralmente é isso o que acontece, a reação é bem 
estranha. O pessoal não tá acostumado a isso, só que tipo 
assim, isso aqui é livre pra qualquer um entrar, independente 
se guarda os carros, se trabalha aqui, se vem no shopping.

Ela tinha me dito o nome, mas eu não tinha certeza.

- Marasísa?

- Maraísa.

- Qual tua idade?

- Vinte e três.

- Você trabalha só aqui?

- Faço dois turnos no shopping, de manhã e à noite. 

 - Quantas horas dá?

- Doze horas.

É sempre bom pra um repórter saber 
mais do que a resposta que a fonte tem 

pra dar. Uma boa personagem é bem 
mais que uma declaração. Assim 

que fui me sentar novamente, ha-
via um segurança conversando 

com Jacidio e Andréia na mesa 
ao lado, mas ela já estava de 
olho neles há muito mais 
tempo. 

- O segurança conti-
nua na saída da escada 
rolante. Outro parou na 
outra ponta, isso signifi ca 
mais perto da gente.

Bom, descrever um 
segurança é inútil, todos 

temos a fi gura de um 
na cabeça. Eles são 

iguais e agem da 
mesma manei-

ra. Às vezes 
enlaçam os 
braços nas 
costas, às 
vezes na 
b a r r i g a . 
Mas todos 
têm aque-
la cara 

sem sal 
nem açúcar, 

como uma es-
tátua de mármo-

re gelado.

- Agora o segundo 
segurança está olhando pra 

mim, eles estão conversando. Não sei o que estão falando, não 
dá pra perceber, mas dá pra saber que é sobre a gente, sobre 
nosso personagem. O segurança está caminhando em minha 
direção.

Andréia continuava a narrar e o pingüim sem sal nem 
açúcar veio caminhando, chegou ao seu lado e quis tapar o 
gravador. E ela rindo:

- Não posso explicar, não tenho nada pra te explicar, o 
que você quer saber?

Ela meio que botou ele pra correr, claro, com muita po-
lidez, dizendo que não havia nada de errado ali, que Rogério 
estava com a gente, e o que isso poderia ter demais? Ele se 
retirou, mas permaneceu num canto com os olhos pousados 
sobre nós, sobre nossa conversa, nossas fotos. Sentamos to-
dos juntos agora. Anderson descobrira um cara que ilustra 
muitas histórias, viagens e sentimentos. 

- E qual que é seu grande sonho?

- Meu grande sonho é minha mãe viver mais do que eu. 
Acho que o único medo que eu tive foi de perder minha mãe, 
porque ela é tudo pra mim. Minha mãe me deu uma força 
quando eu tava na cadeia, minha mãe me deu uma força na 
vida! Esses dias atrás até andei brigando com ela. Briguei, 
xinguei... mas depois chorei.

Estava na hora de ir embora. Era preciso dar mais uma 
volta, ver as vitrines, ser acompanhados pelos seguranças. 
Descemos a escada rolante e, antes de sair, Rogério parou ao 
lado de um automóvel Mitsubishi, estacionado num dos 
saguões principais do shopping, para tirar uma foto. 
Mas ele não estava nem aí para o carro ou para a 
roupa bem cortada da loja Pólo Play, preferia mesmo 
era falar de política, fi lmes, poesia e super-heróis.

- Você gosta de ler?

- Gosto... Leio muito gibi, adoro super-heróis, 
tenho um monte! Adoro poesia também. Não sei, 
mas essa fi ta aí minha é sempre muito louca! Pa-
rece que eu piro em ser um super-herói um dia pra 
poder ajudar os outros, porque de tanto que a gen-
te vive na amargura, a gente também quer ajudar. 
Mas a gente não pode, né!? 

A história não terminou com a porta se fechan-
do atrás de nós, nem quando voltamos para a uni-
versidade, nem quando entramos no carro. Nossas 
idéias e gravadores ainda estavam ligados. 05

Quatro
contados
(d)e
meia
vida

“Meu gran-
de sonho é   
minha mãe 
viver mais 
do que eu”

literatura viva

CONTINUAÇÃOCONTINUAÇÃO

foto | Jacidio Junior
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVELCASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: Os Seis Signos da LuzSala 1: Os Seis Signos da Luz  - aventura - sexta, segunda, terça e 
quinta 15h e 19h15, sábado, domingo e quarta 14h30, 16h30 
e 19h15.

Eu Sou a LendaEu Sou a Lenda - ação - sexta, segunda, terça e quinta 21h15, 
sábado, domingo e quarta 21h15.

Sala 2: Coisas que Perdemos pelo CaminhoSala 2: Coisas que Perdemos pelo Caminho - drama - sexta, se-
gunda, terça e quinta 15h30 e 18h45, sábado, domingo e quar-
ta 14h45, 17h e 19h15.

Aliens Vs. PredadorAliens Vs. Predador  - ação - sexta, segunda, terça e quinta 21h, 
sábado, domingo e quarta 21h30.

CURITIBACURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Vestida para Casar Barigüi 1: Vestida para Casar - comédia romântica - sexta e sá-
bado 13h40, 16h05, 18h50, 21h30 e 0h05, domingo a quin-
ta 11h15, 13h40, 16h05, 18h50 e 21h30, segunda a quinta 
13h40, 16h05, 18h50 e 21h30.

Barigüi 2: Senhores do Crime Barigüi 2: Senhores do Crime - drama - sexta e sábado 14h, 
17h10, 19h40, 21h50 e 0h, domingo a quinta 14h, 17h10, 
19h40 e 21h50.

Barigüi 3: O GângsterBarigüi 3: O Gângster  - ação - 14h10 e 20h10.

Meu Nome Não é JonnhyMeu Nome Não é Jonnhy - drama - sexta e sábado 17h25 e 
23h25, sábado e domingo 11h10 e 17h25, segunda a quinta 
17h25.

Barigüi 4: Sangue NegroBarigüi 4: Sangue Negro - drama - 18h20 e 21h45.

Meu Monstro de EstimaçãoMeu Monstro de Estimação - infantil - 13h25 e 15h50.

Barigüi 5: JunoBarigüi 5: Juno - drama - sábado e domingo 11h20, 13h30, 
15h55, 18h, 20h05 e 22h15, segunda a quinta 11h20, 13h30, 
15h55, 18h e 20h05. 

Barigüi 6: Antes de PartirBarigüi 6: Antes de Partir - drama - sexta e sábado 14h50, 
17h05, 19h15, 21h25 e 23h35, sábado e domingo 12h20, 
14h50, 17h05, 19h15 e 21h25, segunda a quinta 14h50, 
17h05, 19h15 e 21h25. 

Barigüi 7: A Lenda do Tesouro Perdido 2Barigüi 7: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - 15h.

O Caçador de PipasO Caçador de Pipas - drama - sexta e sábado 17h40, 20h20 e 
23h20, sábado e domingo 12h10, 17h40 e 20h20, segunda a 
quinta 17h05 e 20h20. 

Barigüi 8: Alvin e os EsquilosBarigüi 8: Alvin e os Esquilos  - animação - sábado e domingo 
11h05, 13h10 e 15h15, domingo a quinta 13h10 e 15h15.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

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

Mercúrio trará soluções para as questões fi nanceiras 
e aumentará a segurança pessoal, depois de mudanças na 
sua maneira de ser. Confusão e sentimentos negativos nas 
relações de amizade e no amor.

Os projetos de vida ligados a sua atividade profi ssio-
nal poderão ganhar caráter prático. O esforço e a habilidade 
pessoal trarão excelentes resultados. Mas haverá mudanças 
não controladas por você.

Amigos o ajudarão no campo profi ssional e aumenta-
rão sua alegria de viver. Maior harmonia no trabalho. Procure 
se aceitar da maneira como você é. Assim, as pessoas se 
sentirão mais tranqüilas.

Período benéfi co para cuidar da vida cotidiana e de 
seus bens pessoais. Aumento da confi ança. Maior entendi-
mento com as pessoas do seu convívio. Novas idéias e estu-
dos poderão entusiasmá-lo.

É bom que você se mantenha dentro do que foi pla-
nejado. Você está com mania de querer repassar todos os 
seus sentimentos e tudo o que lhe vai na imaginação, para 
as pessoas mais próximas. 

usque uma compreensão mais profunda sobre o seu 
psiquismo e sobre a maneira como se relaciona com as pes-
soas. Compreendendo melhor a si mesmo, você poderá ad-
quirir mais segurança emocional.

Sua criatividade pessoal e participação de outras pes-
soas favorecerão o desenvolvimento da sua carreira profi s-
sional. Fase de mudanças nas suas emoções e na maneira 
de se relacionar com as pessoas.

A maior parte do seu interesse continuará voltada para 
o mundo das idéias, dos conceitos fi losófi cos e da busca de 
elevação e ampliação dos horizontes. Necessidade de se 
adaptar a condições materiais.

Difi culdades de ordem prática poderão perturbar seus 
planos a longo prazo. Os estudos elevados também terão 
seus impedimentos. Perdas em negócios feitos de forma 
descuidada ou impulsiva. 

Necessidade de buscar novos padrões éticos e de re-
novar suas crenças para dar novo alento a si próprio. Os pla-
nos futuros deverão ser incrementados. Seus pensamentos 
encontram-se em uma linha dinâmica.

Alguns prejuízos poderão se alternar com novas for-
mas de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para idéias 
elevadas e fi losófi cas que poderão levá-lo a fazer mudanças 
na sua maneira de ser.

Os Indomáveis Os Indomáveis  - bang-bang - 17h20, 19h50 e 22h20.

UCI - Shopping EstaçãoUCI - Shopping Estação 

Estação 1: JunoEstação 1: Juno  - comédia - sexta a quarta 13h10, 15h15, 17h20, 19h50, 
22h e 23h55, quinta 13h10, 15h15, 17h20, 19h50 e 23h55.

Estação 2: Bee Movie: A História de uma AbelhaEstação 2: Bee Movie: A História de uma Abelha - animação - 12h e 14h05.

Vestida para CasarVestida para Casar - comédia romântica - 16h10, 18h35, 21h e 23h25. 

Estação 3: Meu Nome Não é JohnnyEstação 3: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 20h e 22h35.

Meu Monstro de Estimação (dublado) Meu Monstro de Estimação (dublado) - aventura - 13h, 15h20 e 17h40. 

Estação 4: O Caçador de PipasEstação 4: O Caçador de Pipas – drama - 16h10. 

Xuxa em Sonho de MeninaXuxa em Sonho de Menina - comédia - 12h15 e 14h15.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco - musical - 18h50, 21h20 e 23h50.

Estação 5: Elizabeth: A Era de OuroEstação 5: Elizabeth: A Era de Ouro - drama - 19h10, 21h35 e 0h.

Alvin e os EsquilosAlvin e os Esquilos - animação - 12h35 e 14h40.

O Som do CoraçãoO Som do Coração - drama - 16h45. 

Estação 6: Encantada Estação 6: Encantada - animação - 15h10.

Senhores do Crime Senhores do Crime - drama - 13h, 17h30, 19h40, 21h50 e 0h. 

Estação 7: Os IndomáveisEstação 7: Os Indomáveis - bang-bang - 17h50, 20h20 e 22h50.

A Lenda do Tesouro Perdido 2A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - 12h20 e 15h.

Estação 8: Sexo com Amor?Estação 8: Sexo com Amor? - comédia - 12h, 14h05 e 16h15.

Sangue NegroSangue Negro - drama - 18h20 e 21h30. 

Estação 9: Eu Sou a LendaEstação 9: Eu Sou a Lenda - ação - 12h, 14h10 e 16h20.

O GângsterO Gângster - ação - 18h30 e 21h40. 

Estação 10: Antes de PartirEstação 10: Antes de Partir - drama - 12h10, 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 
e 23h. 

LONDRINALONDRINA 
Cine Catuaí 1: Sexo com Amor?Cine Catuaí 1: Sexo com Amor? - drama - sábado, domingo e quarta 15h e 
19h30, sexta, segunda, terça e quinta 17h e 19h.

O Som do CoraçãoO Som do Coração - romance - sábado, domingo e quarta 17h e 22h, sexta, 
segunda, terça e quinta 20h15.

Cine Catuaí 2: O Caçador de PipasCine Catuaí 2: O Caçador de Pipas - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 
16h45, 19h15 e 21h30, segunda, terça e quinta 17h e 20h.

Cine Catuaí 3: JunoCine Catuaí 3: Juno - comédia - sábado, domingo e quarta 15h, 17h30 e 20h, 
sexta, segunda, terça e quinta 16h30 e 19h30.

Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco Da Rua FleetSweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco Da Rua Fleet - suspense - sábado, do-
mingo e quarta 21h45, sexta, segunda, terça e quinta 21h30.

Cine Catuaí 4: Desejo e ReparaçãoCine Catuaí 4: Desejo e Reparação - romance - sábado, domingo e quarta 

14h45, 17h15, 19h45 e 22h, sexta, segunda, terça e quinta 17h e 20h30.

Cine Catuaí 5: Vestida para CasarCine Catuaí 5: Vestida para Casar - comédia - sábado, domingo e quarta 
14h45, 17h, 19h15 e 21h30, sexta, segunda, terça e quinta 17h30 e 20h.

Cine Catuaí 6: Onde os fracos não tem vez Cine Catuaí 6: Onde os fracos não tem vez - drama - sábado, domingo e quar-
ta 14h30, 17h, 19h30 e 22h, sexta, segunda, terça e quinta 16h30, 19h e 
21h15.

Cine Catuaí 7: Os IndomáveisCine Catuaí 7: Os Indomáveis - aventura - sábado, domingo e quarta 14h30, 
17h15, 19h45 e 22h, sexta, segunda, terça e quinta 16h45, 19h15 e 
21h30.

FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Meu Monstro de EstimaçãoSala 1: Meu Monstro de Estimação - aventura - diariamente 17h15, 19h30 
e 21h45.

Sala 2: O SuspeitoSala 2: O Suspeito - suspense - diariamente 20h e 22h30.

Os Seis Signos da LuzOs Seis Signos da Luz  - aventura - diariamente 18h.

Sala 3: Sexo com Amor?Sala 3: Sexo com Amor?  - comédia - segunda a quinta 20h e 22h, sábado e 
domingo 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Meu Nome Não é JohnnySala 4: Meu Nome Não é Johnny - drama - segunda a sexta 19h45 e 22h15, 
sábado e domingo 17h, 19h45 e 22h15.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2Sala 1: A Lenda do Tesouro Perdido 2 - aventura - segunda a sexta 16h30, 
19h e 21h30, sábado e domingo 14h, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 2: P.S. Eu Te AmoSala 2: P.S. Eu Te Amo - drama romântico - diariamente 18h40 e 21h10.

Alvin e os Esquilos Alvin e os Esquilos - comédia - diariamente 16h.

Sala 3: Onde os Fracos Não Têm VezSala 3: Onde os Fracos Não Têm Vez  - triller - diariamente 16h15, 18h50 e 
21h20.

Cloverfi eld: MonstroCloverfi eld: Monstro  - ação - segunda a sexta 17h e 19h30, sábado e domingo 
14h30, 17h e 19h30.

Sala 4: O Preço da CoragemSala 4: O Preço da Coragem - drama - diariamente 21h45.

TOLEDOTOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Os Seis Signos da Luz Sala 1: Os Seis Signos da Luz - aventura - diariamente 19h10, sábado e do-
mingo 16h e 19h10.

O SuspeitoO Suspeito - drama - diariamente 21h.

Sala 2: Alvin e os Esquilos Sala 2: Alvin e os Esquilos - comédia - diariamente 19h30, sábado e domingo 
16h30 e 19h30.

P.S. Eu Te Amo P.S. Eu Te Amo - romance - diariamente 21h15.

MalhaçãoMalhação Duas CarasDuas Caras

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 17h30 GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

SegundaSegunda - Adriano pede a Béatrice que não se case com Félix. Conceição convence 
Daisy a fazer mudanças gradativas no cardápio. Conceição passa mal. Daisy fi ca pre-
ocupada com a saúde de Conceição. Daisy avisa Zulaide que será obrigada a demiti-
la por falta de dinheiro. Zulaide se recusa a parar de trabalhar e Daisy sugere que ela 
ajude no refeitório. 

TerçaTerça - Bruno agradece Angelina por incentivá-lo a se reconciliar com os pais. Yasmin 
e Débora Felipa foi o responsável pela briga. Paula consegue uma vaga para Peralta 
na companhia de balé. Pedro quer enfrentar Félix para fi car com Débora. Chiara conta 
para a turma sobre a armação de Jaime. 

QuartaQuarta - Conceição e Zulaide elogiam o trabalho de Daisy e deixam as mães dos 
alunos admiradas. Felipa sai para chamar um médico para Yasmin. Adriano quer 
impedir o casamento de Béatrice. O médico desconfi a que Yasmin esteja com pneu-
monia. Antonieta teme que Fortinho, Fortinha e Leonardo deixem de ser seus amigos 
porque ela fi cou pobre. 

QuintaQuinta - Conceição desconfi a das ligações que Daisy está recebendo. Leonardo, For-
tinho e Fortinha explicam a Antonieta que agora que ela está pobre pode se divertir 
sem se preocupar em se sujar. Bruno revela a Angelina que está apaixonado por ela. 
Débora ouve. Béatrice não leva Adriano a sério. Débora ameaça contar para Gustavo 
sobre a declaração de Bruno. 

SextaSexta - Gustavo quer saber o que Bruno falou para Angelina. Daisy revela a Concei-
ção que o colégio já teve muitos escândalos. Caju ganha quase todos os prêmios do 
Capitão na rifa. Caju decide dar os prêmios de presente para Zulaide. Daisy revela a 
Conceição sobre a história de uma servente do colégio que engravidou e Conceição 
pergunta sobre o pai da criança. 

SábadoSábado - Não há exibição

SegundaSegunda - Heraldo diz a Bárbara que o fi lho é de Dália. Bernardo diz que Amara não 
ajudou a livrá-lo da cadeia e que faz questão de fi car Nadir. Barreto diz a Ferraço que 
a denúncia contra a fábrica veio do computador da ONG da Condessa. Dália diz a Bár-
bara que Bernardinho é o pai de seu fi lho, mas continua suspeitando do fi lho.  
TerçaTerça - Sílvia diz a Ferraço que concorda com a festa de Renato. Ramona desconfi a 
quando Rudolf garante que seus pais trabalham muito para pagar a universidade. 
Feliz conta para Juvenal que viu Dorgival agarrando Socorro. Dorgival jura que não é 
ele nas fotos no dia da invasão. Ferraço vai à casa de Maria Paula pedir uma trégua.

QuartaQuarta - Maria Paula se irrita com Ferraço. Renato diz que a mãe não pode impedir o 
pai de vê-lo e ameaça morar com Ferraço. Ferraço dá carta branca para Maria Paula 
organizar a festa. Bernardo diz a Nadir que ele tem que fi car no hospital com Amara, 
mas diz que não se esquecerá dela. Sílvia e Branca se encontram no quarto de Júlia.  
QuintaQuinta - Gioconda, horrorizada com a grosseria de Sílvia com Branca, a expulsa do 
quarto. Bárbara diz que está muito orgulhosa do trabalho de Heraldo. Guigui volta 
para a Portelinha. Ramona, Gislaine e Bruceli seguem Rudolf e vêem quando ele en-
tra em um carro conversível. Solange fi ca enciumada ao ver Priscila com Claudius.  
SextaSexta - Sílvia vê o DVD da festa em que Maria Paula ameaça Ferraço e garante que vai 
se livrar dela. Celestino diz que Barretinho prometeu vir todos os dias pedir a mão de 
Sabrina. Claudius diz que Maria Paula vai ceder, porque quer brincar de família com 
Ferraço. Ezequiel tem uma visão de Renato dizendo que não sabe nadar.  
SábadoSábado - Ferraço coloca uma foto de Renato em sua mesa, quando Maria Paula che-
ga para uma reunião. Ferraço é gentil e sedutor. Bárbara insinua que Sílvia vai perder 
a sua posição. Alzira bate na casa de Juvenal e se surpreende ao ver Guigui. Ronildo 
tem febre alta e liga para Guigui. Ela conta que voltou para a Portelinha. Sílvia abre a 
porta e vê Renato e Maria Paula.

Segunda Segunda - Taveira ameaça Gúdi, Grazi e Marisa, mas Gúdi diz que falará a todos que 
o delegado virou vampiro. Simone descobre que Ana Luz está internada. Cassandra e 
Mauro discutem por causa de Simone. Ângela e Clara imploram para conhecer a mãe 
e Guiga diz que irá tentar encontrá-la. O rugido do leão fi ca cada vez mais próximo. 

TerçaTerça - Carvalho vai à delegacia e defende Marisa. Taveira mostra um falso atestado 
de Dino a uma repórter e diz que as acusações contra ele não procedem. Irma tira 
satisfações com Gór do motivo que fez César se transformar e ela diz que alguém o 
irritou. Danilo e Lúcia entram em casa e ela avisa que Metamorfo está na festa. 

Quarta Quarta - Lucas acusa Cassandra de planejar um golpe contra Célia. Marcelo diz a 
Maria que o objetivo deles é descobrir o mandante dos crimes. Lucas se irrita com 
Cassandra e diz que não acredita nas chantagens dela. Os dois discutem por causa de 
Célia e ele fala que desconfi a do envolvimento dela com os crimes da Progênese. 

QuintaQuinta - Toni e Maria se abraçam. Toni diz que eles têm muito assunto para conversar, 
inclusive sobre o sumiço de Cléo. Taveira e Dino colocam os corpos das meninas em 
um saco e Dino fi ca com medo de ser desmascarado. Eric manda Fernando e Juanita 
se transformarem em cobra para distrair os policiais. Eric se aproxima atira em Pe-
dreira, que cai morto. 

Sexta Sexta - Noé avisa que Lúpi é um mutante do bem. Dino e Taveira chegam à delegacia 
e são abordados por repórteres. Os dois tentam disfarçar e falam que as acusações 
contra eles são falsas. Danilo leva um susto ao ver Lúcia amordaçada. Cassandra 
e Amália chegam à mansão para uma reunião sobre o futuro de César frente aos 
negócios da Progênese

SábadoSábado - Clara mostra seu poder e cura uma ferida de Toni. Maria diz que os mutan-
tes do bem têm um objetivo em comum: descobrir quem é o mandante dos crimes. 
Pepe comenta que virou um mutante. Marlene entrevista Taveira e o deixa irritado. 
O delegado diz para Dino que eles precisam atrair Ernesto e a repórter para uma 
armadilha.

Segunda Segunda - Rebeca conta para Diego como salvou a vida de Lígia. Mário diz que era 
um amigo muito próximo de Rafael, mas que não pode ser seu pai. Lígia conta para 
Diego que Lúcio tentou matá-la. Lígia pede a ajuda de Diego para desmascarar Lúcio. 
Lígia pede para Sofi a fi car de olho em Amanda. Sofi a espreita Amanda, que recebe 
ligação de Lúcio. 

TerçaTerça - Patrícia avisa Wagner do reaparecimento de Lígia. Christian acha que ele e 
Rebeca podem ser acusados como cúmplices de Lígia. Rebeca sugere que Christian 
vá até a Fundação pedir para que Sofi a e Leonor fi njam não saber de nada. Lígia diz 
a todos os presentes que Lúcio tentou matá-la. Santiago pede ajuda de Dirce para 
conquistar Araci. 

QuartaQuarta - Eric ouve a conversa de Sofi a e Rafael. Sofi a diz que se aproximou de Rafael 
para ajudar Lígia; ele fi ca magoado. Diego estranha interesse de Amanda em saber 
quem conhecia o segredo de que Lígia estava viva. Eric pede desculpas a Sofi a. Re-
beca e Antonio se beijam e são fl agrados por Tomás. Lúcio tenta convencer Rafael de 
que Lígia está mentindo. 

Quinta Quinta - Leonor quer terminar romance com Diego por medo de boatos; ele acha 
que ela tem vergonha do namoro. Rafael e Eric procuram Sofi a no Glam; ela diz que 
não fi cará com nenhum dos dois. Lúcio chama Lígia de Diana Flag e tenta agarrá-la 
à força, mas Diego o expulsa. Dirce fi ca com ciúmes de Funny Lu e faz de tudo para 
interrompê-los. 

SextaSexta - Rafael diz que não pode aceitar cargo de presidente da empresa. Antonio pede 
conselho a Wagner sobre abandonar o caso de Lígia por causa de seu envolvimento 
com Rebeca. Antonio decide não abandonar o caso. Leonor expulsa a repórter e diz 
a Suzy que não receberá ninguém da imprensa. Solange conta para Patrícia que não 
contou nada para a imprensa, mas que se tivesse contado, falaria também das casas 
do Belenzinho. 

SábadoSábado - Não há exibição.

SegundaSegunda - Padre Inácio celebra o casamento de Eulália e Argemiro. Diogo entrega o 
bilhete de Ciro para Florinda, no qual ele diz que não irá se casar. Diogo conta a Viriato 
que Ciro está em uma reunião com Henrique e Cândida. Escobar tira a pressão de 
Florinda. Escobar alerta Magnólia a deixar Florinda acompanhada até sair do estado 
de choque. 

TerçaTerça - Madalena dá a entender que Trajano já pode marcar a data do casamento. Ciro 
avisa Henrique que Noronha já está chegando. Henrique pede a Ciro que passe um 
telegrama para Miguel como se tivesse vindo de São Paulo. Escobar pede a Laura que 
descubra o tipo sangüíneo de Chico para que ele possa realizar uma transfusão. 

QuartaQuarta - Florinda tenta convencer padre Inácio que tem vocação para ser freira. Láza-
ro explica a Miguel que eles podem tentar anular o casamento se provarem que Laura 
se juntou a Henrique por coação. Miguel pede a ajuda de Noronha para encontrar 
Regina em São Paulo. Escobar doa sangue para Chico. Galileu alerta Diogo sobre o 
caráter de Ciro. 

QuintaQuinta - Ana sai de seu esconderijo para ouvir as revelações de Lázaro. Lázaro revela 
que Regina faleceu logo após o nascimento de Laura. Lázaro revela que o pai de Lau-
ra era um mau caráter e por isso ele decidiu fugir com ela e entregá-la a Ana. O estado 
de saúde de Chico piora. Escobar chama padre Inácio para fazer a extrema-unção. 

SextaSexta - Henrique assina um termo de compromisso para Noronha sobre a decisão do 
local da ponte. Chico diz a Escobar que se arrepende de tudo que fez com Ana. Chico 
diz a Escobar que abre mão de Ana para que ela possa ser feliz com ele. Ana decide 
parar de se esconder. Ciro acha precipitado Henrique se ausentar da cidade após tão 
pouco tempo de eleito. 

Sábado Sábado - Chico apresenta Ana a Raquel. Viriato tem certeza de que Henrique foi a São 
Paulo decidir sobre a construção da ponte nas terras de André. Galileu sugere que 
Viriato arrume logo outro lugar para Edith e André morarem. Iraci explica a Ana que 
Miguel ainda não acredita que Laura tenha ressuscitado por um milagre da Virgem 
da Pedra. 

SegundaSegunda - As equipes de resgate não encontram os sobreviventes. Joana conta a sua 
história para Guilherme, Klaus e Dominique. Norma diz a Suzy que continua apaixo-
nada por Guilherme. Anderson consola Luiza. Guilherme se lembra do acidente que 
matou seus pais e pede que Joana o ajude a contar o que aconteceu às crianças. 

TerçaTerça - Joana se desculpa pelo beijo, mas Guilherme garante que o encontro deles 
foi mágico. Norma coloca uma cópia de um projeto antigo no computador, como se 
fosse o projeto original de Guilherme. Rakelli insiste em mostrar a Robson que é boa 
dançarina. Norma assume o cargo de Guilherme na Singular Helicópteros. 

QuartaQuarta - Joana diz a Guilherme que vai para a Amazônia acompanhar as buscas. 
Norma diz a Guilherme que foi convidada para assumir seu cargo, e ele a aconselha 
a aceitar. Adamastor desconfi a da versão que José Henrique conta para a polícia. 
Joana volta um mês depois e diz que as buscas terminaram e todos foram dados 
como mortos. 

QuintaQuinta - Guilherme não consegue abrir o CD com o projeto original. Guilherme e Raul 
dizem a Norma que necessitam do programa. A engenheira explica que o programa 
foi desinstalado de seu computador, mas que talvez ela consiga abri-lo no computa-
dor da empresa. Guilherme prefere não deixar o CD com ela.

SextaSexta - Norma encontra o CD com o projeto de Guilherme. Raul surpreende Norma 
com a bolsa, onde ela acabara de colocar o CD. Norma joga o CD no mar. José Henri-
que garante a Sheila que em poucas horas tudo de Olavo será dele. Raul fi nalmente 
instala o programa no computador de Guilherme, mas ele garante que aquele não é 
seu projeto original. 

SábadoSábado - Guilherme é levado pelos policiais. Débora explica para Fernanda que elas 
estão cheias de dívidas. José Henrique se desespera, porque não há testamento al-
gum no cofre. Norma fi ca tensa ao falar com a empresa concorrente. Guilherme pede 
que Raul o ajude a sair da cadeia. Raul diz para Joana que Guilherme se envolveu em 
uma batida de carros. 
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Não foi um ano espetacular. Em 2007, não tivemos um O 
Senhor dos Anéis, mas um muito interessante A Conquista da 
Honra, de Clint Eastwood; também foi nos poupado descar-
táveis como Menina Má.com, apesar do questionável Tropa 
de Elite, de José Padilha. É certo, entretanto, que o saldo foi 
positivo, e a expectativa para a safra de 2008 é impar. Dé-
bora Miranda, da agência G1, fez a relação dos 30 principais 
lançamentos de 2008. Mais da metade difi cilmente chegará 
aos cinemas cascavelenses e às videolocadoras locais; então, 
selecionei entre esses os que possivelmente darão as caras 
nesta terra longínqua, culturalmente falando.   

O aspecto mais interessante ao realizar uma análise – 
seja sociológica, antropológica, psicológica, etc. – sobre um 
fi lme é realizar relações de sentido entre as experiências vi-
vidas pelas personagens e o comportamento real de indivídu-
os ou grupos concretos. É desta forma que o longametragem 
Não Matarás (1988), de Krzysztof Kieslowski, resultante da 
série televisiva polonesa sobre os dez mandamentos – exibi-
do no ano de 2007 no SESC Cineclube Silenzio – permitiu e 
ainda permite diversos tipos de leituras, abordadas tanto pela 
estrutura social, enquanto espaço limítrofe de indivíduos pa-
radoxalmente independentes e portadores de uma espécie de 
“livre arbítrio”, quanto pelo comportamento das personagens, 
condicionadas por regras específi cas de socialização interre-
lacionais; unidas por sua vez, aos preceitos de diversas ordens 
institucionais que Kieslowski coloca em confl ito com uma su-
tileza perversa. 

As três personagens que se interpelam no decorrer do 
fi lme – partindo de suas peculiaridades – transformam a es-
trutura social num aglomerado de valores burlados, ou seja, 
quando a consciência desenvolvida por elas com relação a 
tais valores desenvolvem-se como um argumento ou funda-
mento do comportamento marginal, sem nenhuma espécie 
de culpa ou punição. 

No caso do taxista e de Jasek, que são colocados na 
narrativa como seres tipicamente anômicos ou causado-
res de patologias sociais, na linguagem do sociólogo Émile 
Durkheim, podemos partir, sociologicamente, dos preceitos 
morais da estrutura social que age sobre estas personagens, 
de forma que elas se relacionem de forma alheia ao universo 
ao qual estão contidas. Por exemplo, o cuidado excessivo com 
o carro, no caso do taxista, indo de encontro ao seu prazer em 
maltratar cachorros, e o fetiche de Jasek com a violência e ao 
mesmo tempo seu saudosismo refl exionado com relação à 
irmã morta, mostram que o indivíduo, mesmo que preso e/ou 
condicionado à uma estrutura que molda seu comportamen-
to, é livre para relacionar-se com o mundo de uma maneira 
própria, determinada, por sua vez, pelas construções de senti-
do que cada sujeito empreende.

É preciso começar com um adendo. Quando o amigo An-
derson Costa me convidou para escrever este artigo, citou-me o 
fato de o fi lme Amadeus, de Milos Forman, sobre a vida de Wol-
fgang Amadeus Mozart ter sido fi lmado com luz natural. Como 
fazia muito tempo que havia visto o fi lme, a afi rmação me pa-
receu inverossímil já que a obra é extremamente luminoso. O 
fato me incomodou, o que me fez minutos depois sentar em 
frente ao DVD e revê-lo. Pasmem! Com um olhar mais clínico, 
é possível ver que, tal como Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, 
Amadeus também foi feito com luz natural. Também o torna 
ainda mais peculiar entre os fi lmes norte-americanos ter con-
seguido com extrema efi ciência corrigir alguns problemas de 
iluminação de seu precursor fi lmado quase dez anos antes.

O fi lme foi fruto de gerações de obras. A primeira infl uên-
cia foi uma peça chamada Mozart & Salieri, de Aleksandr Pu-
chkin. Essa peça tornou-se uma ópera adaptada por Rimsky-
Korsakov, que, por sua vez, tornou-se novamente uma peça, já 
com o nome Amadeus (que signifi ca Amado por Deus; Salieri 
diz que Mozart foi o escolhido divino para a música em de-
trimento dele próprio), escrita por Peter Shaffer, o roteirista 
do fi lme. Vê-se então que muita pesquisa foi feita antes de o 
fi lme chegar às telas. Não é por isso que ele se calca na rea-
lidade. A história de Mozart, assim como a de Antonio Salieri, 
é formada quase que por páginas em branco devido ao não-
registro de época. Permitiu-se ao roteiro preencher as lacunas 
das misteriosas biografi as dos dois compositores com maes-
tria, o que gerou alguns protestos da comunidade artística, 
principalmente no que se refere a Salieri.

Em noite de Oscar, não se pode deixar de lembrar que 
o fi lme faturou oito estatuetas na época (fi lme, direção, ator 
(F. Murray Abraham), direção de arte, fi gurino, maquiagem, 
som e roteiro adaptado). Hoje sabemos que o prêmio da Aca-
demia não refl ete necessariamente a qualidade artística de 
uma obra, mas qualquer festival que se preze teria concedido 
a Amadeus todos esses e outros prêmios. É difícil explicar o 
efeito causado pelo fi lme, contudo, é possível verifi car que ne-
nhum fi lme de época foi tão moderno, e nenhuma obra sobre 
música feita depois escaparia da comparação e da preferên-
cia pelo primeiro.

Há uma trindade que certifi ca à Amadeus a qualidade 
de ser sagrado. A primeira das forças com toda a certeza é 
o uso da música de Mozart. Raramente se viu a trilha sonora 
tornar-se indiscutivelmente um personagem que permeia a 
história de tal forma que é impossível imaginar-se um sem o 
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Ao pensar por esta linha durkheiminiana, podemos dizer 
que os dois personagens desviantes, apesar de ligados fortemen-
te à estrutura que renegam (no caso de Jasek, por exemplo, é o 
apego fortíssimo à família), opõem-se de forma determinante 
à personagem do advogado, que é o responsável (na realidade 
do fi lme) pela manutenção da ordem. Talvez seja por esse mo-
tivo, então, a preocupação com a conservação das estruturas, 
que o prazer com o desenvolvimento da sua profi ssão e a culpa 
pela pena imputada a Jasek colocam-se, no mesmo sentido dos 
confl itos presentes na existência dos demais personagens, de 
maneira algoz, trazendo à tona, novamente, o confl ito constante 
entre os preceitos morais da estrutura e as vivências reais dos 
sujeitos, que precisam ser, de certa forma, quase que esquizo-
frênicos para exercer seus papéis sociais em todas as instâncias 
das quais são pertencentes ou participantes.

A partir desse raciocínio, levando em conta agora apenas 
a função individual de cada personagem, é possível colocar 
que, apesar de a questão religiosa dos dez mandamentos ter 
sido contemporaneizada por Kieslowski de forma laica, a função 
homem x eternidade aparece num sentido interessante, quan-
do pensamos, por exemplo, a respeito de Jasek, que foi punido 
independentemente do arrependimento. Ora, com relação aos 
preceitos divinos, aquele que peca e arrepende-se pode ainda 
pertencer ao reino dos céus, diferentemente – o que é explorado 
pelo autor neste momento – das leis terrenas e da legitimidade 
da aplicação da pena de morte, que neste caso deixa de ser um 
pecado e que independe da índole do indivíduo punido.

Talvez ainda neste sentido, o relacionamento das três 
personagens que, com seus confl itos existenciais, em deter-
minados pontos, descomprometidas das estruturas gerais da 
sociedade, apresenta-se como um relacionamento entre ilhas 
de sentido, que são determinadas de forma autônoma en-
quanto ações, entretanto, presas incondicionalmente à estru-
tura que rege e determina o funcionamento geral da ordem 
por meio da limitação dessas ações – seja pelos preceitos da 
profi ssão, seja pela ação de um ser exterior consciente ou não 
de intenção, seja ainda pela punição legítima. 

Penso então que este possa ser o signifi cado do distancia-
mento da direção de Kieslowski, que coloca o tempo todo as 
personagens em planos que nos distanciam (enquanto públi-
co) delas, seja por obstáculos (como copos de chá, enfeite do 
carro, etc.), seja por corredores extensos, mostrando de forma 
sutil a presença dos sujeitos num universo que os contêm e os 
comprimem, e, ao mesmo tempo, os distancia e os isola.

“Qualquer indivíduo é mais importante 
do que a Via Láctea”. 

Nelson Rodrigues

* Socióloga

* Diretor e roteirista de Cinema e Publicidade
Cursou Publicidade & Propaganda na Unoesc (Uni-
versidade do Oeste de Santa Catarina) e Cinema 
& Vídeo na Unisul (Universidade do Sul de Santa 
Catarina)

outro (quem já viu, sabe que nunca, depois do fi lme, poder-
se-á ouvir o Réquiem (K. 626) sem lembrar-se da partitura 
sendo ditada).

A segunda delas é a interpretação da dupla central. Tom 
Hulce deu vida a Mozart. Quando se pensa no compositor, 
lembra-se de sua atuação. Infelizmente (para o ator), o per-
sonagem fi cou tão arraigado que Hulce nunca mais voltou a 
fazer um papel à altura. O mesmo aconteceu com Frank Mur-
ray Abraham, que fez uma atuação quase espírita como Sa-
lieri; creio que nunca se viu um ator com tamanha segurança 
em diversas fases da vida de um personagem (em especial 
na velhice de Salieri, quando este narra a história do fi lme). 
Resultado: Hulce, apesar da excelente atuação, acabou ofus-
cado pelo Salieri de Abraham, que levou um caminhão de prê-
mios pra casa e construiu um dos vilões mais tridimensionais 
da história do cinema, porém teve todos os papéis futuros 
ligados ao do compositor italiano. O que vemos, então, para 
deleite dos espectadores, é um duelo incessante de interpre-
tações, com Salieri levando uma pequena vantagem por sua 
originalidade sem par.

A terceira força é o próprio Milos Forman, que, refugiado 
nos EUA, volta à terra natal, a República Tcheca, para fi lmar 
Amadeus. O resultado conseguido só tem comparativo em 
sua carreira com Um Estranho no Ninho. Possivelmente, um 
Amadeus sem a batuta milimétrica e sensível de Milos For-
man se tornaria uma coleção de clichês maniqueístas que 
culminaria em ‘mais um daqueles fi lmes de época’ sem 
graça, sem alma, sem sentido de existir, como mui-
tos fi lmes das mesmas bandas. Da mesma forma 
que Mozart e Salieri em Viena, havia uma saudável 
rivalidade entre Forman e Kubrick nos EUA: Kubrick 
traz Jack Nicholson para O Iluminado após ver Um 
Estranho no Ninho; Milos Forman faz um espetáculo 
em luz natural – ou daylight – após ver Barry Lyn-
don.

Amadeus Versão do Diretor será exibido no 
SESC Cineclube Silenzio, no sábado dia primeiro de 
março (01/03), com sessão às 19h30.

Ver Harrison Ford interpretando o ‘senhor aventura’, In-
diana Jones, 19 anos depois do último fi lme vai ser, no mí-
nimo, interessante. Projeto antigo de George Lucas e Steven 
Spielberg que deve estrear nos cinemas dia 22 de maio. 

Clássico da Temperatura Máxima que permeou muita 
adolescência. Filme que deve ser tosco até o talo, como o úl-
timo Rocky, mas é a oportunidade rara de essa geração ver o 
herói - ou como caracteriza minha amiga Julliane Brita “aque-
la massa disforme de carne humana” - no cinema. Sylvester 
Stallone assina a direção e o roteiro, e ainda volta a protago-
nizar a série 20 anos depois do último fi lme. 

O sempre sanguinário Quentin Tarantino faz uma home-
nagem rasgada ao cinema trash da década de 1970. À Prova 
de Morte é a parte que lhe cabe no projeto Grindhouse, o qual 
assina com Robert Rodrigues. Cinema tarantiniano da melhor 
qualidade.

O brasileiro Fernando Meirelles dá um passo decisivo na 
carreira internacional adaptando o marco da literatura mun-
dial Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. No elenco, 
Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover e Gael Garcia 
Bernal. Estréia em outubro. 

Tem tudo para ser o épico do ano, com a talentosa Cate 
Blanchett interpretando a rainha Elizabeth I, além de Clive 
Owen como o explorador Walter Raleigh e o talentosíssimo 
Geoffrey Rush. Elizabeth – A era de ouro foi aplaudido pela 
crítica estrangeira.

Chegará aos cinemas mais um do maluco Tim Burton. 
Dessa vez, ele traz a adaptação de uma peça da Brodway: 
Sweeney Todd – O barbeiro demoníaco da rua Fleet, que con-
ta a história de Benjamin Barker e sua maléfi ca barbearia em 
Londres. O parceiro e pau para toda obra Johnny Depp prota-
goniza ao lado de Helena Bohnam Carter. 

Com um dos trailers mais simples e criativos de 2007, 
Cloverfi eld – O Monstro, de Matt Reeves, tem chamado a 
atenção de tudo que é fã de fi lme de terror.  

Christopher Nolan nos apresenta Batman – The dark 
knight, com Christian Bale interpretando mais uma vez o he-
rói, Michael Cane como o Comissário Gordon e Heath Ledger 
na pele do Coringa. Pele, aliás, que rendeu muito pano para 
manga. Com um vilão que chamou mais atenção que o moci-
nho, tanto no fi lme quanto na vida real - com a morte precoce 
e acidental de Ledger -, algumas análises prometem profundi-
dade extrema. Previsão de estréia: 18 de julho. 

Com três indicações ao Globo de Ouro, O Gângster, do 
renomado diretor Ridley Scott, deve chegar aos cinemas no 
dia 25 de janeiro. Denzel Washington e Russel Crowe contam 
a história de um policial que tenta acabar com Frank Lucas, 
poderoso trafi cante americano dos anos 70. 

Outros: Eu sou a lenda, de Francis Lawrence, com Will 
Smith; The Changeling, de Clint Eastwood, com Angelina Jolie; 
Bond 22, com Daniel Craig;  O caçador de Pipas, de Marc Fors-
ter; Cassandra’s Dream, de Woody Allen, com Ewan McGregor 
e Colin Farrel; Senhores do Crime, de David Cronenberg, com 
Viggo Mortensen e Naomi Watts; Desejo e Reparação, de Joe 
Wright, com Keira Knightley; a animação Persepolis, de Mar-
jane Satrapi e Vincent Paronnaud.

O ano é de promessas. O jeito, agora, é esperar e conferi-
las nas telonas.

Indiana Jones, de SpielbergIndiana Jones, de Spielberg

Rambo, de StalloneRambo, de Stallone

À Prova de Morte, de TarantinoÀ Prova de Morte, de Tarantino

Cegueira, de MeirellesCegueira, de Meirelles

Elizabeth, de KapurElizabeth, de Kapur

Sweeney Todd, de BurtonSweeney Todd, de Burton

Cloverfield, de ReevesCloverfield, de Reeves

Batman, de NolanBatman, de Nolan

O Gângster, de ScottO Gângster, de Scott
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Há música to-
cando. Luzes frené-
ticas e olhares curio-

sos fazem a vez da 
ambientação. Há uma 

pista. E há muita dan-
ça. Pés movimentam-se 

incessantemente e o corpo 
parece simplesmente não ter 

alternativa senão seguí-los. Al-
guns mais ousados testam acroba-

cias e piruetas, outros apenas deixam que 
os braços acompanhem o ritmo da música. Há 

veteranos e iniciantes, mas a habilidade não é a coisa mais 
importante. O substancial é deixar que a música contagie.

Já faz 30 anos que John Travolta mostrou cenas pareci-
das em Os embalos de sábado à noite (Paramount Pictures) 
e, desde aquela época, tornou-se ícone dos mais saudosis-
tas amantes das pistas de dança. A descrição acima, porém, 
nada tem a ver com danceterias ou com musicais da década 
de 70. Muitos dos personagens, aliás, provavelmente nunca 
assistiram ao fi lme de Travolta e nem ao menos gostam de 
disco music. Os dançarinos da vez também não vão a dance-
terias e seus redutos são shopping centers ou casas de jogos. 
Quaisquer lugares em que encontrem sua “pista de dança”, a 
máquina chamada Pump It Up.

Criada em 1999, Pump It Up, que signifi ca exercite-se, é 
a máquina de simulação de dança produzida pela empresa 
coreana Andamiro, especializada na fabricação e venda de 
peças suplementares para gabinetes de videojogos arcade – 
máquinas que necessitam de fi chas ou cartão para funcionar, 
os famosos fl iperamas. Apesar de ser a preferida dos afi cio-
nados, por seu maior grau de difi culdade, a Pump It Up não 

faz parte da primeira série de jogos musicais, perdendo o 
posto para a Dance Dance Revolution, da também asiá-

tica Konami Corporation.

Mesmo com a origem oriental, as máquinas 
de dança foram rapidamente disseminadas por 

todo o mundo. O fato é, em partes, explicado 
pelo público interessado. Segundo o funcio-
nário de uma das casas de jogos de Casca-
vel, Daniel Fermo de Oliveira, os usuários 
possuem, em sua maioria, idades entre 
12 e 22 anos. “São normalmente pes-
soas que passam um longo período 
dançando. Eles costumam fi car tardes 
inteiras por aqui”, afi rma. Além disso, 
os interesses das pessoas que dan-
çam têm a vantagem tecnológica de 
rapidamente se espalhar. “Os interes-
sados são normalmente pessoas que 
conhecem videogames e fl iperamas, 
gostam de dançar e, curiosamente, fãs 
de desenho e anime”, afi rma Julio Cé-

sar da Silva Rodrigues, 22, dançarino de 
Pump It Up há cinco anos.

Cascavel, que já foi palco de cam-
peonatos da categoria, possui duas 

máquinas de Pump, em dois dos 
shopping centers da cidade. 

Além disso, os jogadores locais 
participam de um grupo ofi cial 

cadastrado na Andamiro, cha-
mado Royal Pumpers (algo como 

Pumpers da Realeza), formado por 
representantes de Cascavel e Lon-
drina. Segundo o estudante Jefer-
son Richetti, 20, o grupo estimu-
la a participação de todos, já que 
uma das exigências para manter a 
ofi cialidade é a realização de no mí-
nimo três campeonatos por ano. 

Para mais informações sobre o jogo e a 
realização de campeonatos da categoria, acesse o ende-
reço eletrônico da Pump It Up: www.piugame.com.

Giokhajinum ahnado jiwuji jiga 
appa sulpumi milyodonun

Quem dança seus males espanta

O Jogo

Velocidade x Criatividade

Se você não entendeu nada do que a frase acima signi-
fi ca, prepare-se para não compreender quase nenhuma das 
letras das músicas da Pump It Up. As canções que compõem 
o jogo estão separadas em três categorias: K-Pop, Banya/
Yahpp e Pop, e são, em grande parte, cantadas em coreano 
e inglês.

Mudanças aconteceram depois que o sucesso da máqui-
na aumentou em outros países. Músicas de diferentes nacio-
nalidades foram adicionadas, e chineses, franceses e latinos 
puderam também dançar os ritmos de seus países na Pump.

Muitos começaram por acaso, outros por infl uência, mas 
todos são unânimes em afi rmar que não se vêem mais sem 
a dança. “É muito gostoso. Parece que estou em outro lugar, 
em que nada de errado pode me acontecer”, comenta a es-
tudante e atriz Virginia Tostanowski de Araújo, 19, que dança 
há um ano. “Quando comecei a dançar, estava passando por 
uma dessas crises de adolescente. Depois da Pump, tudo me-
lhorou”, comenta a jovem. Para Julio César, o jogo traz um 
sentimento de alívio. “É um lugar para diversão, descontração 
e exercício físico”, afi rma.

O estudante Juliano Richetti, 15, que começou há pouco 
mais de dois meses, já sente o resultado. “É difícil, mas me-
lhora o refl exo e o equilíbrio. E eu tenho um bom tutor, meu 
irmão”, brinca. O irmão de Juliano, Jeferson Richetti, jogador 
há cinco anos, brinca ao chamar de “coisas da alma” os senti-
mentos de quem dança e fi naliza, sucinto: “é indescritível”.

A Pump inclui duas bases, também chamadas de tape-
tes de dança, com cinco botões ou pads cada – dois superio-
res, dois inferiores e um central – além de uma tela. Quando 
a música começa, seqüências de setas deslizam da parte 
inferior da tela para a superior, onde está a sequence zone 
(zona de seqüência). No momento em que as setas atingem a 
sequence zone, o jogador deve pisar no pad correspondente. 
As setas são sincronizadas com o ritmo da música, o que leva 
o jogador a efetivamente dançar.

Duas modalidades separam os tipos de movi-
mentos que se podem desenvolver sobre os tape-
tes: step – que requer uma grande quantidade de 
passos seqüenciais (ou até mesmo simultâneos) 
– e style – em que se valoriza a originalidade da 
coreografi a.

Nas duas categorias, existem níveis de difi -
culdade que variam entre:

- normal (um tapete, velocidade lenta), 

- hard (um tapete, velocidade moderada), 

- crazy (um tapete, velocidade rápida),

- double (dois tapetes, velocidade lenta)

- nightmare (dois tapetes, velocidade rápida).

Põe o pezinho
pra frente...

E dance a dança que é jogo, 
o jogo que é profissão,
a profissão que é esporte,
o esporte que é diversão

Videozinhos engraçados.

M
as atrapalham

 um
 m

onte!

Essa barra era pra que mesmo?

AH, ela marca se estou dançando bem ou não.

A ta
l d

a se
quence zo

ne.

[que nome biza
rro

!]

Flecha azul - atrás

Flecha laranja - frente

Figura do meio - meio

[como é mesmo o nome

daquela figura?]

Perfect! Eu sou m
uito bom

.

[19 passos sem
 errar!]

embalos de sábado à tarde
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Barra, a Salvadora da Pátria

[pelo menos cair eu não vou]




