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Sonhar ilhas, com angústia
ou alegria, pouco importa,
é sonhar que se está
separando, ou que já
se está separado,
longe dos continentes,
que se está só ou perdido;
ou, então, é sonhar que se parte
de zero, que se recria, que se recomeça.

DELEUZE, Gilles. Causas e razões das ilhas desertas. | ALT p. 5
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um jornalista estrangeiro sobre o país que mais cresce no mundo 
(Ediouro, 2007, 269 p.). Scofi eld escreveu com base na experiência 
de ser correspondente do jornal O Globo na China desde 2004. O 
livro aborda comportamento, história, cultura pop, economia, dro-
gas e os mais variados assuntos para revelar a complexidade de 
uma nação que concilia a herança comunista com a nova realidade 
do mercado capitalista. Um retrato impressionante do país-sede dos 
jogos Olímpicos de 2008. 

Você é jornalista, economista, médico, ju-
rista, cinéfi lo, informático, músico, desportista, 
astrônomo, turista ou criança? Se a resposta 
foi sim para alguma das opções, o seu lugar é 
o eusou.com. Um dos mais conhecidos portais 
portugueses, representa uma ferramenta de 
trabalho para profi ssionais das 11 áreas aci-
ma, com cerca de 150 mil visitas semanais. 
As mais visitadas são Eu Sou Jornalista, com 
38.220 visitas semanais, e o Eu Sou Criança, 
com 36.640 acessos por semana.

Em cada especialidade estão disponíveis 
vários itens que asseguram boas ferramentas 
de trabalho. Uma compilação de jornais de todo 
o mundo, as bolsas, as legislações, fi lmes dos 
mais variados gêneros, são alguns dos atalhos 
que se podem apanhar para que o caminho de 
investigação, pesquisa e busca seja mais cur-
to e menos demorado. O site foi concebido e é 
organizado por Pedro Guinote, programado por 
Lourenço Simões e os conteúdos são geridos por 
Sónia Rebelo. Uma equipe que se dedica a tor-
nar a navegação internaútica mais fácil. Visitá-lo 
é uma prioridade para quem defende o conceito 
de e-community ou comunidade virtual.

Ainda pensando em comunidade, traze-
mos a IdeaFixa art e-mazine, ou seja, uma re-
vista digital internacional de fotografi a, design, 
ilustração e artes plásticas. Esse é o lugar virtu-
al de quem gosta de conhecer artistas do mun-
do todo e trabalhos variados dentro das áreas 
citadas. O objetivo da revista é inspiração, vi-
são e promoção dos artistas participantes. É 
uma publicação bimensal, e toda a edição tem 
um tema específi co. Há, além disso, a versão 
em inglês e em português da revista editorada 
por Alicia Ayala e Janara Lopes.

A IdeaFixa escolhe trabalhos de artistas 
contemporâneos (retro também é considerado 
contemporâneo) e cosmopolitas; trabalhos que 
são a visão atual do mundo. Já vai para a décima 
edição, cujo tema será Desejo. As outras nove 
(disponíveis no site para visualização) trazem os 
seguintes temas, do mais antigo ao mais recen-
te: Sexo, Metropolis, Rock’n’Roll, Sci-fi , Mulher, 
Surrealismo, Cores, Auto-retrato, Comida e Medo 
e Delírio. Uma oportunidade, aos artistas, de di-
vulgação; aos admiradores, de bons momentos. 
www.ideafi xa.com.br.

Nossa dica regional fica por conta do blog 
da Agência PROP/, da vizinha Toledo. 

No proptry.blogspot.com, você en-
contra o que o pessoal da agência 
descobriu e quer compartilhar: refe-
rências. Para eles, “o importante é 
sempre atualizar nosso repertório”. 
Dá para ter uma noção por alguns 
dos marcadores da página – arte, 
blog, Brasil, cidade, comida, docu-
mentário, dívida externa, economia, 
filme, fotografia, ferramentas, ten-
dências, social, utilidades, Zeitgeist. 
Há outros. Apesar de relativamente 
novo – o post inicial é do dia sete de 
fevereiro de 2008 –, as atualizações 
estão num bom ritmo. Bom para 
quem quer encontrar outras idéias. 
E é gente daqui.02
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A saga de nossas visitas – sempre extremamente prazero-
sas – aos sebos de Cascavel continua. Afi nal, livro bom é o que 
não falta, mesmo com a limitação da cidade em relação ao nú-
mero de locais com esse serviço tão carinhoso – com livros e 
leitores. Voltamos ao sebo do Paulinho, que fi ca na rua Jarlin-
do João Grando, 32, e descobrimos uma coleção de livros que 
não estão à venda. O dono do sebo guarda algumas velhidades, 
como costuma chamar, que só podem ser consultadas por lá. 
Dentre os tesouros, há um número considerável de produções 
locais e regionais, presentes de amigos a Paulinho.

Aristeu Oliveira dos Santos talvez você não conheça pelo 
nome de batismo, mas quando ouvimos falar em Mestre Mes-
trinho, não há duvidas. O livro Capoeira – Arte-luta Brasileira 
(Cascavel, 1993, 171 p.) tem outros exemplares à venda, mas 
um é especial, dado pelo próprio autor. O curitibano Mestrinho 
é um nome tarimbado na cultura cascavelense, um dos maiores 
incentivadores da capoeira na região.

Uma abordagem da questão da posse da terra no Brasil e os 
confl itos que aconteceram a partir disso é o que será encontrado 
no livro Fênix-Áton – A Terra, os Homens, a Justiça (Pericah, Rio de 
Janeiro, 2003, 420 p.), de Tenn Simioni. O texto é ainda uma home-
nagem ao espírito empreendedor dos gaúchos, e conta a trajetória 
de três gerações de uma família. Do ocupante da cadeira 28 da 
Academia de Letras do Extremo-Oeste, há ainda o Piloto Ianomâmi 
(CejupBelém, 1994, 320 p.), romance no qual conta suas experiên-
cias como piloto de garimpo na Amazônia brasileira.

O néctar telúrico – Breve histórico do chimarrão (1993, 88 p.) 
é outro exemplar pertencente à coleção de Paulinho. Na produção 
independente, Francisco de Assis Jacuniak apresenta a história da 
erva típica da região Sul do País, além de curiosidades sobre ela, 
incluindo os Dez Mandamentos do Chimarrão. Veja os três primei-
ros: 1- Não peças açúcar no mate; 2- Não digas que o chimarrão é 
anti-higiênico; 3- Não digas que o mate está quente demais. Interes-
sante fonte de pesquisa.

Por último, selecionamos duas pérolas da coleção. Antes que 
me esqueça – Folclore da Imprensa, de Donato Ramos, membro-
fundador da Academia Cascavelense de Letras, ocupante da cadei-
ra número cinco. Figura célebre do meio, o jornalista seleciona vá-
rios deslizes da imprensa cascavelense falada e escrita. Impagável. 
São vários momentos de risada. Segundo o chargista e jornalista 
Arivonil Policarpo, “fi zeram a besteira de deixar o Donato Ramos à 
solta por aí e olha no que deu de novo: outro livro mostrando o que 
a gente faz de mais torto nas páginas, telejornais e programas de 
rádio de Cascavel e região”. E Paranóia (Ed. Massao Ohno, 1963), 
de Roberto Piva, fotografado e desenhado por Wesley Duke Lee. O 
achado único de um poeta versando sobre São Paulo por meio das 
fotografi as de Lee. Para Claudio Willer, Paranóia “equivale a uma 
explosão, como se as comportas de sua imaginação se abrissem 
para um jorro de imagens compondo um discurso radicalmente na 
primeira pessoa, um ‘eu’ não apenas lírico, porém enfurecido”. No 
abre do livro, Thomaz Sonto Corrêa resume: “o Piva defi ne o mo-
mento. Um homem com rosto de menino atravessa a cidade rom-
pendo sozinho um hímen gigantesco”.

Para quem quer deixar algum dinheiro e levar para casa bons 
livros, há também as sugestões de hoje. Dionísio – Imagem ar-
quetípica da vida indestrutível (Ed. Odysseus, 2002, 482 p.), de 
Carl Kerényi, foi o primeiro que chamou a atenção. “Pode-se dizer, 
sem qualquer exagero, que Dionísio é a entidade mitológica mais 
sedutora e onipresente na cultura grega antiga, como também 
uma das que mais despertaram a atenção do Ocidente contem-
porâneo, que o reconhece como parte da herança legada pela An-
tigüidade”, segundo o professor titular de História Antiga da USP, 
Ulpiano T. Bezerra de Meneses. “Trata-se de um riquíssimo arsenal 
de informações que não pode ser dispensado por quem esteja 
interessado em Dionísio e no dionisismo”. Por R$ 30.

Por um pouco menos, R$ 10, você pode levar o livro do jor-
nalista Gilberto Scofi eld Jr., Um Brasileiro na China – O olhar de 
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“Bom, pessoal, temos de fazer um material es-
pecial para a Páscoa... alguma idéia?”. “Tem de 
ser algo diferente, né, porque todo ano é a mes-
ma... coisa...”. “Alguém sabe como é calculada a 
data da Páscoa? Sei que é fundamental para a 
definição do calendário cristão”. “Então, a Páscoa 
é celebrada no primeiro domingo após a primeira 

lua cheia que ocorre depois do equinócio da prima-
vera”, “Ah, tá, agora entendi”. “É equivalente à an-

tiga regra de que seria o primeiro domingo após 
o 14º dia do mês lunar de Nisan. Poderá assim 

ocorrer entre 22 de março e 25 de abril”. “25 de 
abril?”. “Aham”. “Nissan, o carro?”.

“Podemos falar sobre coelhos famo-
sos. Que tal Oswaldo, o coelho sortudo... era 

o personagem principal da Walt Disney antes 
do Mickey Mouse”. “Nunca ouvi falar”. “A última 

aparição dele foi em The Egg-Cracker Suite, em 
1943”. “Tem também o Tambor, amigo do Bambi, da-

quele fi lme, sabe?”. “Hum, não. Tem o Sansão, aquele 
da Turma da Mônica, e também o Pernalonga”. “Bah, 
o Pernalonga é legal. Pesquisa alguma coisa na net 
sobre ele...”. “Belê”. “Legal essa idéia, daí o nome da 
Carta ao Leitor pode ser ‘O quê que há, velhinho?’, o 
que acham?’”. “Perfeito”. 

“Ow, Silvio, chega aí... então, estamos pensan-
do em algo para a Páscoa”. “Hum, vamos pensar em 
algo”. “Hein, alguém lembra o nome daquele cara que 
falou que o Batman e o Robin eram gays?”. “Nunca ouvi 

falar”. “Wertham... Frederick Wertham”. “Ele mesmo. 
Ele também falou que a Mulher-Maravilha era lésbica 
e que as orelhas do Pernalonga eram dois pênis e sua 
cabeça uma sacola escrotal. O indivíduo teve a mo-
ral de assistir desenhos em slow motion para contar 
quantas vezes as orelhas do coelho se levantavam, o 
que para ele eram ereções”.

“Acho que nem, que tal falarmos da Ilha de Páscoa. 
É o lugar mais isolado e entediante do mundo”. “Bah, 
essa é uma boa, Silvio”. “Dá para colocar uma daquelas 
cabeças gigantes na capa”. “Verdade”. “Boa”. “Então, 
aqui diz que o Pernalonga é um dos personagens mais 
conhecidas no mundo, principal Looney Tune e ícone da 
Warner Bros. Apareceu pela primeira vez em 1938 no 
desenho A caçada de Gaguinho ao coelho. Nessa época 
ele se chamava Coelho Feliz e tinha uma risada pareci-
da com a do Pica-Pau. Seu bordão: ‘O quê que há, ve-
lhinho?’ fi cou conhecido no mundo inteiro”. “Não, não, 
quem falou em Pernalonga?”. “Não fui eu”. 

“E se, tendo como pano de fundo as Ilhas de Pás-
coa, discutirmos o tédio que muitas pessoas passam 
no feriadão, ao mesmo tempo em que fazemos meta-
jornalismo, discutindo as pautas tradicionais dessas 
datas”. “Boa...”. “Jornalista nunca come Ovo de Cho-
colate”. “Aqui diz que a Ilha de Páscoa era considera-
do o Umbigo do Mundo!”. “Legal, alguém aí conhece 
Karnak?”. “Tem também o encontro de Mephisto e 
Fausto no Dia de Páscoa”. “Nossa, vão nos queimar 
em praça pública”. “Já é”.
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“Na nossa
  terra o sofrimento 
é como a nudez - 
não se mostra aos
    públicos”

Há alguns meses comprei um livro por indica-
ção de um amigo, Um rio chamado tempo, uma 
casa chamada terra (Companhia das Letras,  
2002, 206 p.), de um escritor de Moçambique 
chamado Mia Couto. A primeira página já me sur-
preendeu, mas quando cheguei à página 19, me deparei 
com a frase que é título desse artigo. E começou a magia...

O rio corre em direção ao seu destino e a sua volta tudo vai se modifi cando 
aos poucos ou bruscamente. O rio passa e não se importa com sua margem, é 
alheio a qualquer coisa. Nas suas margens crescem árvores, brincam crianças,  
surgem construções, mas o rio continua seu rumo. Sem parar, sem se impor-
tar. As modifi cações da colonização formaram um novo povo, lhe atribuíram 
uma nova língua (esta civilizada, segundo quem a impôs), os educaram, os 
doutrinaram para novas religiões (as corretas para o doutrinador), força-
ram novos hábitos. Esqueceram a identidade daquele povo e tudo mu-
dou; entretanto, o rio lá continua em seu mesmo rumo. O rio passou, 
fi cou a pobreza e as minas enterradas.

Mia Couto é sempre confundido com uma escritora ne-
gra, por seu pseudônimo e origem. É escritor, jornalista e 
biólogo. Filho de portugueses, nasceu em 1955 na cidade 
de Beira, Moçambique. Publicou seu primeiro livro em 1983 
e hoje é considerado um dos mais importantes autores afri-
canos da contemporaneidade.

O pouco que sabemos dessa casa é que fi ca 
no continente africano; uma das línguas ofi ciais 
é o português e que a qualidade de vida da 
maioria de seus residentes é precária. Pouco sa-
bemos sobre a fundação, a estruturação, os pro-
blemas combatidos com o passar dos séculos. Foi 
uma casa original, com suas tribos vivendo segundo 
seus desígnios. Foi uma casa colonial, sob o jugo do 
domínio ultramarino português. Uma casa independen-
te em 1975, após dez anos de guerra. Uma casa em guer-
ra após a independência, e continua sendo uma casa, agora 
com vários outros problemas. “Encheram a terra de fronteiras, 
carregaram o céu de bandeiras. Mas só há duas nações – a 
dos vivos e a dos mortos”. Entretanto é uma casa que me en-
canta. Seja pela cor, clima, cultura, história, geografi a, é uma 
casa fascinante. Com moradores fascinantes, possuidores de 
cultura, religião e costumes.

Pesquisei obras do autor nas seguintes bibliotecas de 
Cascavel: das universidades Unipar e Unioeste, das faculda-
des Fag, Univel e Unipan, e na Biblioteca Pública Municipal. 
Em nenhuma delas havia uma obra sequer do autor.

O romance conta a história de Mariano, que deixa a cidade 
grande e parte para sua terra natal para dirigir o funeral de seu 
avô, homônimo seu. A chegada do neto marca a partida do avô, 

Mia Couto encanta com o nome dos componentes da obra. Metaforicamente 
os personagens são registrados no livro e fi guram seguindo isso. A mãe 

de Marianinho, Mariavilhosa, a imagem da mulher perfeita, a mãe 
que morre após o parto e só é conhecida por meio de lembran-
ças alheias. Fulano, a paternidade duvidosa, o pai que não sabia 
ser pai. Dulcineuza, a afável avó, ingênua mulher. Abstinêncio, 
o tio do meio, recolhido em seus complexos interiores, escon-
dido do mundo. Últimio, o último fi lho de Dulcineuza, o mais 
descentrado dos valores da terra. Miserinha, a tia-avó, jogada 
no mundo, vivendo e comendo o que o mundo lhe provém. Por 
esses personagens e outros, Mia Couto vai conduzir sua trama 
instigante, carregada de denúncia. Penso que sob outra desig-
nação as rosas de Mia Couto teriam outro perfume.

Um rio chamado tempo...Um rio chamado tempo...

Ao escritor, o desconhecimentoAo escritor, o desconhecimento

...Uma casa chamada terra...Uma casa chamada terra

DetalheDetalhe
O escorrer dos fatosO escorrer dos fatos

 “Que há num simples nome? O que chamamos rosa,  “Que há num simples nome? O que chamamos rosa, 
sob uma outra designação teria igual perfume”sob uma outra designação teria igual perfume”

Julieta Julieta in Romeu e Julietain Romeu e Julieta
ShakespeareShakespeare

“Eis a diferença: os que, antes, morriam de fome passa-
ram a morrer por falta de comida”.

“O importante não é a casa onde moramos. Mas onde, em nós, 
a casa mora”.

“Aqueles que mais têm razão para chorar são os que nunca 
choram”.

e a tarefa daquele não é apenas concluir o funeral, 
mas conciliar parentes e desvendar histórias esqueci-
das que mudarão a vida de todos os personagens.

Mariano, o neto, começa a receber cartas misterio-
sas que o deixam intrigado.  Seu avô parece estar tomado 

de um estado imutável de catalepsia, um pseudomorto, e quando 
ele realmente resolve desistir da vida é a terra que se recusa a recebê-

lo. Como pedra a terra se fecha, insolente, recusando a volta do fi lho ao pó. 
“O mundo já não era um lugar de viver. Agora nem de morrer é”. Marianinho se vê 

novamente na terra que deixou há muito tempo. Ele é um estrangeiro ali, não mais 
detém os costumes e crenças que outrora possuía. 

* Acadêmico de jornalismo

O pedaço de cana bateu violentamente na 
beira do cercado de bambu, o impacto foi tão 
violento que os gomos da cana se espatifa-
ram em várias direções, sendo que seu arre-
messador gritava aos brados:

- Quantas vezes eu vou ter que falar para vocês, 
seus porcos, que hoje não tem comida, quantas 
vezes terei que debulhar cana no lombo de vocês, 
agora vê se dormem, seus malditos!

Assim que terminou seu discurso bravo, o 
homem saiu de perto do cercado, andou al-
guns metros e entrou em um barraco impro-
visado, colocou a espingarda perto da rede, 
sacou de um longo punhal e cortou do varal 
um pedaço de lingüiça defumada, cortou um 
bom pedaço e comeu crua e sem sal, já esta-
va salgada, ao lado um garrafa de cachaça, 
pegou, abriu e tomou um longo trago.

Sentou-se na rede, acendeu um cigarro de 
palha, tirou alguma baforadas e por fi m apagou 
no chão bruto da terra e logo estava a dormir.

O cheiro da fumaça e da pinga voou de ca-
rona na brisa em toda a região e no breu da 
escuridão chegou até o cercado e entrou pe-
las narinas de quem estava lá dentro e um 
sussurro se fez ouvir.

- Sentiu, Antonio, é pinga e cigarro!

Outra voz mais baixa respondeu censurando!

- Cala a boca, Bagaço, você quer acordar 
o homem!

- Juro que não! Olha, o tempo está fechan-
do, acho que hoje dá!

- Torce para chover.

A treva se fez dia no forte raio que rasgou 
a noite e logo as trovoadas acompanharam 
a dança da chuva que caía mansamente e 
aos poucos foi aumentando até se tornar 
um só barulho.

Entre um raio e outro que iluminava a noite, 
sombras frágeis e debilitadas se esgueiravam 
dentro do cercado de bambu e logo tentavam 
desesperadamente fazer com que uma da-
quelas paliçadas se rompesse e os libertasse 
daquele cativeiro imundo que mais se parecia 
com um enorme e repugnante chiqueiro.

- Força, Antonio!

- Força, Bagaço, vai, força homem!

Aos poucos o pedaço do bambu se rompeu 
e um barulho de madeira quebrando estron-
dou, por sorte um raio rasgou o céu no exato 
momento que se deu o barulho.

Lá no barraco o homem acordou, deu uma 
olhada pela fresta, não viu nada de anormal 
por causa da forte chuva, resolveu voltar a 
dormir, murmurando.

- Maldita chuva!

Pelo buraco e em meio à lama eles rasteja-
vam lentamente parecendo cobras e se diri-

giam para o canavial próximo deles, logo estavam correndo, 
levando cana no peito, sentindo as folhas cortarem-lhes o ros-
to, mas já estavam acostumados com as feridas que a cana 
produz em quem as corta.

- Corre, Antonio, vamos embora!

- Nós vai morrer, não existe saída deste canavial, Bagaço!

- Claro que existe, homem, vamos aproveitar a noite e sumir!

- Lá atrás, no barraco, o homem dormia a sono solto, quando um 
raio caiu ali perto, fazendo com que acordasse novamente, levan-
tou, urinou pelo buraco que tinha na parede e voltou a dormir.

Do alto do pé de Santa Bárbara, Bagaço olhava para o norte, 
voltava a cabeça para o sul e não via nada que não fosse cana.

Quando lá de baixo Antonio gritou:

- Viu alguma coisa, Bagaço?

- Ainda não, mas vamos seguir para o sul!

Logo os dois estavam a caminhar por entre o extenso cana-
vial, andaram minutos sem falar nada um com o outro, quan-
do Antonio disse:

- Acho melhor voltarmos!

Bagaço respondeu furiosamente:

- Para sermos tratados como porcos, negativo, vamos conti-
nuar, nós vamos conseguir!

- Eu acho que não, minha perna está dormente, não con-
sigo senti-la!

Bagaço deu uma olhada na perna de Antonio, realmente a per-
na estava feia, o inchaço já tinha tomado conta, e os pés estavam 
em carne viva, mesmo assim fi ngiu estar tudo bem e disse:

- É normal, a gente andou demais, vamos descansar um pouco!

Deixaram-se cair no meio do canavial, estavam famintos, 
exaustos, mas o pior era a sede; para enganá-la, arrancavam 
a cana e tirava da raiz um pouco do suco.

- Como a gente foi cair nessa! - Perguntava Antonio a Bagaço.

- Bobeira, né, lá em São Paulo, tava difícil, mas nem tanto assim!

- E o desgraçado do “gato” falou que a gente ia fazer fortuna!

- E o maldito acabou foi jogando nóis num cativeiro, feito porco!

- Pior!

- Se eu sair dessa, vou voltar pra escola, vou fazer curso, 
quem sabe até me casar com a Iracema!

- Só no apuro você diz isso, garanto que quando chegarmos em 
São Paulo você vai voltar a ser o mesmo Bagaço de sempre!

- Mas uma coisa é certa que vou fazer, quando lá chegar, 
vou direto na federal e vou meter aquele cara na cadeia.

- Dois!

Embora cansados os dois amigos passaram horas a con-
versar sem perceber que a noite chegara e logo estavam a 
dormir, por teto as estrelas e o frio da noite como cobertor.

O barulho era pequeno, mas Bagaço escutou, rolou para 
perto de Antonio e o cutucou, cutucou e o amigo não se me-
xeu, então Bagaço falou baixinho:

- Antonio, tem gente vindo pra cá, vamos embora. Chamou 
mais umas três vezes e nada, desconfi ou do silêncio do ami-
go, pôs a mão no peito e ele estava gelado, o coração batia 
muito fraco, escutou que Antonio murmurou algo, pôs o ouvi-
do nos lábios do amigo e escutou:

- Não consigo mais, Bagaço, meu corpo inteiro travou, vai 

você meu amigo.

- Não, Antonio, eu não vou sem você!

- Não tem jeito, deixe me aqui e vá.

Sem responder às lamúrias do amigo, Bagaço o levantou, 
jogou nas costas e começou a se distanciar. Quem visse a for-
ma grotesca das sombras dos dois atravessando o canavial, 
acharia até cômico se não soubesse da história.

- Nós vamos sair dessa e eu vou pagar um porre de cerveja, 
lá no boteco do Costa, você vai ver, Antonio!

Assim Bagaço ia levando o amigo, já não tinha mais forças, 
mas teimava e até se gabava.

- Eu te levo, Antonio, tô acostumado a cortar toneladas de cana 
na mão limpa, não vou agüentar com você? Claro que agüento!

Parou para descansar, foi aí que viu que seu esforço tinha 
sido em vão, que suas palavras tinham se perdido na noite, 
olhou para o amigo, o sol iluminou-lhe o rosto; agora ele esta-
va sereno, tinha uma expressão de paz, ele estava morto.

Bagaço não falou nada, nem uma oração lembrou que po-
deria fazer, olhou para o céu como se perguntasse a Deus por 
que tanta injustiça e com raiva chutou violentamente os pés de 
cana, arrancava, mordia, gritava e por fi m exausto, caiu ao lado 
do amigo e embora sabendo que não podia escutar disse-lhe:

- Vou ter que lhe deixar, nem um enterro digno posso lhe dar, 
mas juro que vou fazer com que aquele desgraçado pague.

Cobriu o amigo com folhas de cana, e partiu sem olhar para trás.

O tiro saiu quase que a queima roupa, caiu gemendo de dor, 
rolando pelo chão.

Quem atirou voltava a engatilhar a arma e xingava des-
vairadamente:

- Seu cachorro, eu não mandei você cuidar daqueles porcos imbe-
cis, como você foi deixá-los escaparem, cachorro sem vergonha!

Mesmo baleado o ferido tentava se arrastar por entre o ca-
navial, um novo tiro fez com que fi casse imóvel.

Então seu executor o arrastou a um velho barraco improvisa-
do, foi até um pequeno avião que estava ali perto num aeroporto 
clandestino, pegou um galão de gasolina e meteu fogo em tudo, 
queimou o barraco, queimou as paliçadas de bambu, e depois 
que viu que tinha queimado tudo, se dirigiu para o avião e logo 
estava sobrevoando, milhares e milhares de canaviais.

Lá em baixo, em algum lugar, Bagaço continuava sua 
caminhada, viu quando um avião branco passou, ras-
gando os céus, deu com a mão, com muito esforço 
correu tentando erguer os braços e gritou por socor-
ro, mas pensou que no meio de tanta cana ninguém 
iria vê-lo, tropeçou, caiu e fi cou lá chorando.

“Trabalhador paulista consegue escapar de cativei-
ro”. Essa era a capa de todos os jornais de São Paulo, 
lá estava Bagaço todo enfaixado, dizendo que iria à 
Policia e como é que foram parar lá no cativeiro.

Em um escritório do décimo quinto andar, al-
guém lia as notícias e num sorriso cínico murmu-
rava entre dentes:

- Que imbecil esse Bagaço, ele pensa que vai 
achar provas contra mim, grande bobo, o meu pro-
gresso e minha fortuna têm que ser os maiores do 
mundo, não importa a quem doer!
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* Poeta, escritor, diretor teatral e acadêmico de psicologia

(por 
Oniodi Gregolin*
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JOÃO DE
TODOS OS RIOS

(por
Gutemberg Medeiros*
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mia de idéiasacadem

er um texto cujo autor faleceu há mais de 70 anos 
não é o bastante para que os editores possam pu-
blicá-lo, mesmo em domínio público, liberando-os 
de pagar direitos autorais. Lembrando Ítalo Calvi-
no, uma obra ou clássico relevante é aquele que 

ainda nos diz algo relevante, sem importar há quanto 
tempo foi escrito. Esse é o caso de um autor que, há 
anos, vem sendo gradualmente recuperado às estan-
tes. Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio. 
Um dos mais bem sucedidos jornalistas e escritores 
entre 1904 e 1921 no Brasil teve a sua coletânea 
de reportagens A alma encantadora das ruas com o 
recorde de ter sido reeditada por quatro editoras no 
último ano – Companhia das Letras, Garnier, Martin 
Claret e Crisálida. 

João do Rio é considerado um dos grandes re-
novadores da imprensa brasileira na primeira déca-
da do século XX, trazendo modalidades de textos já 
estabelecidas na Europa e EUA. Ele foi um dos in-
trodutores da chamada crônica mundana, ancestral 
da coluna social, a noticiar os movimentos e hábitos 
emergentes da alta sociedade. Por outro lado, foi 
simplesmente o iniciador da reportagem de campo, 
descolando os jornais da esfera puramente opinati-
va. Na reportagem, trouxe às páginas dos diários a 
vida da zona de exclusão, com sua gente marginali-
zada a que poucos, na literatura nacional, davam al-
guma atenção. Ou seja, ele foi um João de todos os 
Rios, de todos os ambientes que pudessem abarcar 
a metrópole maquiada ao estilo moderno das urbes 
européias e norte-americanas.

Justamente, a série de reportagens temáticas 
publicadas entre 1904 e 1907 nas páginas do jornal 
diário A Gazeta de Notícias ou na revista Kosmos e 
enfeixadas no volume originalmente publicado em 
1908 pela maior editora carioca da época, Garnier, e 
intitulado A alma encantadora das ruas, foi o primeiro 
trabalho desta revolução do jornalismo brasileiro.

São 27 reportagens a capturar usos, costumes e 
habitantes de um cenário até então inédito em letra 
de forma dos jornais cariocas: a rua. Nelas, há um sen-
tido privilegiado nesta nova modalidade profi ssional, 
o repórter: a visão. Tanto que um dos blocos de textos 
é reunido sob o título O que se vê nas ruas. São maté-
rias sobre as pequenas profi ssões daqueles que estão 
à margem da cadeira produtiva formal da sociedade, 
bicos ou simplesmente tradicionais atuações como as 
dos ciganos, catraieiros, trapeiros, tatuadores, vende-
doras de orações, alfarrabistas, pintores de quadros 
ou de tabuletas, músicos e outros.

O próprio João do Rio delimita aqueles que re-
porta aos seus leitores. “Todos esses pobres vivos 
tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos 
ratos, dos magros gatos dos telhados, são heróis da 
utilidade, os que apanham o inútil para viver, os in-
conscientes aplicadores à vida das cidades daquele 
axioma de Lavoisier: nada se perde na natureza”. 

Outro bloco de reportagens, intitulado Três as-
pectos da miséria, desenha quadros da vida como 
ela é. Seja o cotidiano das prostitutas de luxo, a vida 
animalizante dos estivadores e dos trabalhadores 
de pedreira e das mendigas. Enfi m, são textos que 
se encontram numa zona de fronteira entre o jor-
nalismo e a literatura. Traz da última uma série de 
modalidades expressivas a compor uma narrativa 
que consiga a melhor forma de expressão junto ao 
leitor – utilizando recursos vários desde a mais fi na 
ironia até o diálogo com outros autores – aliado ao 
jornalismo como apurador de fatos e ambiências 
emergentes a lançar mão de várias formas de cap-
tação, especialmente o olhar do repórter.

A alma encantadora das ruas oferece várias 
possibilidades ao leitor 100 anos depois. Entre elas, 
o simples entretenimento de conhecer aspectos 
vários do Rio de Janeiro da época em uma prosa 
das mais refi nadas. Outra possibilidade é consta-
tar quadros vivos da zona de exclusão brasileira na 
grande cidade e ajudar a alavancar refl exões sobre 
o quadro atual e uma linha direta de marginaliza-
ção constante em que o país continua imerso. Entre 
esses dois pólos, esta obra ainda nos diz muito mais 
deste jornalista e escritor que teve a cidade como 
a sua grande pauta – seja no jornalismo, crônicas, 
peças teatrais e contos deixados, que, aos poucos, 
vêm sendo retirados de um silenciamento que se 
iniciou com a morte de João do Rio, em 1921.

de apagamento de memória ou morte civil. Poucos estudiosos, críticos ou 
jornalistas lembraram e valoraram a sua produção neste ínterim. 

Entre eles, está o jornalista e crítico Rosário Fusco. Em 1940, ele já apon-
tava esse processo de apagamento da obra de João do Rio ao afi rmar que as 
gerações posteriores não conheceram diretamente a sua obra, mas a partir de 
terceiros, especialmente das inovações como repórter. Outro jornalista e escri-
tor que registrou algo bastante similar, mas de forma mais contun-
dente, foi Marques Rebelo que começou sua trajetória no 
início da década de 20, conhecendo a produção de 
João do Rio como leitor. Em 1959, Rebelo afi r-
mou que “tempo virá, não tenham dúvida, 
em que seremos obrigados a reconhecer 
a importância da sua contribuição. As 
religiões do Rio, Vida Vertiginosa e Alma 
encantadora das ruas são formidáveis do-
cumentários, que não pretenderam, quan-
do escritos, ser mais que reportagens para 
o jornal”. Especifi camente no campo literá-
rio, João do Rio foi um dos maiores contistas 
do País. Por exemplo, em 1938, Mário de An-
drade elegeu os 24 melhores contos brasileiros 
por ordem de preferência, indicou O bebê de 
tarlatana rosa em 12o lugar. 

É possível localizar alguns motivos para tal 
silenciamento derivado do ódio nutrido por seus 
contemporâneos. João do Rio foi um dos que de-
ram publicidade à obra de Oscar Wilde no Brasil, 
chegando a traduzir a peça Salomé, o romance O re-
trato de Dorian Gray e a coletânea de ensaios Inten-
ções. Isso depois que o irlandês já cumprira sentença 
prisional por envolvimento homossexual. O brasileiro 
fez-se à imagem e semelhança do autor irlandês, as-
sumindo não apenas seu dandismo em se vestir e com-
portar com o refi namento europeu da época, mas literal-
mente ao deixar clara sua homossexualidade. Em suma, 
a homofobia esteve em depoimentos, escritos e cartas 
de contemporâneos de João do Rio.

Outro motivo sensível foi o de João do Rio ter alcan-
çado capital para fundar o jornal diário Rio Jornal fi nan-
ciado pela colônia portuguesa, especialmente odiada 
por jornalistas cariocas nas três primeiras décadas do 
século passado. Isso porque esta parcela era potente 
na economia da capital da república, tendo negócios 
muito além das padarias. Logo, eram infl uen-
tes anunciantes na condução de temas de 
matérias nos jornais cariocas. Além dis-
so, João do Rio concebeu e conseguiu 
fundar uma revista cultural fi nanciada 
pelos governos do Brasil e do Portugal, 
Atlântico, que durou quase 40 anos. O 
envolvimento dos lusos com João do Rio 
fi cou evidente até no seu enterro, levan-
do uma verdadeira multidão ao cemité-
rio. Acontece que os portugueses tam-
bém dominavam o segmento de carros de 
aluguel em geral e disponibilizaram toda a 
frota para levar a população ao enterro. Foi 
a grande oportunidade para muitos anda-
rem de táxi pela primeira vez na vida.

O ressuscitar da sua produção tem um 
primeiro momento importante com a publi-
cação, em 1970, da cuidadosa e represen-
tativa coletânea João do Rio: uma antologia, 
com contos e reportagens, feita pelo jornalista 
Luís Martins e reeditada em 2006 pela José 
Olympio. Outro jornalista e biógrafo profi s-
sional, Raymundo Magalhães Júnior, lança a 
biografi a A vida vertiginosa 
de João do Rio, pela 
Civilização Brasilei-
ra, trazendo à baila 
detalhada análise 
de toda a sua pro-
dução, em 1978. 

A partir dos 
anos 80, começaram a 
ser realizados importantes 
trabalhos de pós-graduação sobre o autor, com 
especial destaque para outra biografi a realizada 
por Renato Cordeiro Gomes, João do Rio (1996), 
e o apurado trabalho As fi gurações do dândi: um 
estudo sobre a obra de João do Rio (1960) por Orna 
Levin. Esta professora da Unicamp organizou a edi-
ção de Teatro de João do Rio (2002) com todas as 
suas seis peças. A curitibana Editora Criar trouxe de 
volta às livrarias em 2006 a primeira enquete da im-
prensa brasileira, O momento literário. Também foram 
reeditadas por outras editoras as coletâneas de textos jor-
nalísticos A vida vertiginosa, As religiões do Rio e Crônicas 
efêmeras; além dos contos em Dentro da noite. 

Porém, outras obras de João do Rio não saíram ain-
da das edições feitas em vida do autor e esperam reedição. 
Esse repórter ainda tem muito a nos revelar sobre nós mes-
mos, mesmo um século depois.
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Morte Civil
João do Rio (1881-1921) é um interessante 

caso na história brasileira. Em vida, foi uma das 
personalidades de destaque na capital da república 
por sua vasta produção, chegando a se consagrar o 
membro mais jovem da Academia Brasileira de Le-
tras até hoje. Porém, logo após o seu falecimento, 
a sua produção passou por um constante processo * Jornalista e doutorando da ECA/USP

Inspirado
na ilustração de
Carlos Lenoir

CMYK
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legal é que no tempo dos grandes faraós, essa aldeia legal é que no tempo dos grandes faraós, essa aldeia 
era conhecida como era conhecida como Ipet-sutIpet-sut, que signifi ca ‘o melhor de , que signifi ca ‘o melhor de 
todos os lugares’”. “Pra você, qual seria o melhor de to-todos os lugares’”. “Pra você, qual seria o melhor de to-
dos os lugares para se passar a páscoa?”. “Sem dúvida, dos os lugares para se passar a páscoa?”. “Sem dúvida, 
na Ilha de Páscoa”.na Ilha de Páscoa”.

05

literatura viva

Inspirado
na cena do fi lme
O Sétimo Selo (1957)
de Ingmar Bergman

“Umbigo do mundo?”. “É”. “Isso me lembra alguma “Umbigo do mundo?”. “É”. “Isso me lembra alguma 
coisa...”. “Pelo jeito alguma coisa que você não lembra”. coisa...”. “Pelo jeito alguma coisa que você não lembra”. 
“Não, é sério”. “Lembra a mim... O mundo não gira em tor-“Não, é sério”. “Lembra a mim... O mundo não gira em tor-
no do meu umbigo, mas POR CAUSA do meu umbigo”. “Ah no do meu umbigo, mas POR CAUSA do meu umbigo”. “Ah 
tá, e humildade é o seu nome”. “Não, mas essa é uma das tá, e humildade é o seu nome”. “Não, mas essa é uma das 
minhas incontáveis qualidades, brincadeira“. “Karnak”. minhas incontáveis qualidades, brincadeira“. “Karnak”. 
“Como?”. “O Karnak tem um CD chamado “Como?”. “O Karnak tem um CD chamado Universo Um Universo Um 
big obig o”. “O que vem a ser Karnak?”. ”. “O que vem a ser Karnak?”. 

“Esse é o CD”. “Capa legal”. “Tem uma defi nição bem “Esse é o CD”. “Capa legal”. “Tem uma defi nição bem 
legal da banda no encarte”. “Essa aqui?”. “É”. “Dentro des-legal da banda no encarte”. “Essa aqui?”. “É”. “Dentro des-
te Universo Umbigo existe a expectativa de que todos nós te Universo Umbigo existe a expectativa de que todos nós 
temos de ser o centro do mundo... Nossa, que profundo temos de ser o centro do mundo... Nossa, que profundo 
isso”. “Continua”. “É a livre expressão de um alienígena, isso”. “Continua”. “É a livre expressão de um alienígena, 
que passeia pela Terra pilotando estranhamente a nave-que passeia pela Terra pilotando estranhamente a nave-
mãe do Karnak... Ele lida com o limite da intuição e trans-mãe do Karnak... Ele lida com o limite da intuição e trans-
forma ondas etéreas em música... Ouvir o Karnak é como forma ondas etéreas em música... Ouvir o Karnak é como 
abrir uma arca cheia de enigmas. A cada nova audição abrir uma arca cheia de enigmas. A cada nova audição 
abrimos os arquivos e carregamos nosso subconsciente. abrimos os arquivos e carregamos nosso subconsciente. 
A força do Karnak é trabalhar com a inversão... um ser A força do Karnak é trabalhar com a inversão... um ser 
karnakiano não pensa logicamente... Uma mistura de chi-karnakiano não pensa logicamente... Uma mistura de chi-
clete com nitroglicerina na artéria...”.clete com nitroglicerina na artéria...”.

“...Sinceramente, não entendi”. “Então leia de novo”. “...Sinceramente, não entendi”. “Então leia de novo”. 
“Ah, não, coloca o CD pra tocar aí, mais fácil... é “Ah, não, coloca o CD pra tocar aí, mais fácil... é World World 
MusicMusic”. “NUNCA. Isso é ”. “NUNCA. Isso é poppop”. “Tudo bem, é ”. “Tudo bem, é poppop então”.  então”. 
“A banda é de 92, eu acho... são paulistas”. “Som legal”. “A banda é de 92, eu acho... são paulistas”. “Som legal”. 
“Aham, nesse CD eles gravaram a bateria e a percussão “Aham, nesse CD eles gravaram a bateria e a percussão 
depois que tudo estava gravado. Fica um som mais orgâ-depois que tudo estava gravado. Fica um som mais orgâ-
nico, uma mistura entre estúdio e ao vivo”.nico, uma mistura entre estúdio e ao vivo”.

“As letras são um barato, adorei, olha essa: ‘O umbi-“As letras são um barato, adorei, olha essa: ‘O umbi-
go do universo é o nosso umbigo! Não somos nada, nós go do universo é o nosso umbigo! Não somos nada, nós 
somos tudo, nós somos o umbigo do Mundo! Eu era con-somos tudo, nós somos o umbigo do Mundo! Eu era con-
vencido, agora eu não sou não, porque cheguei na perfei-vencido, agora eu não sou não, porque cheguei na perfei-
ção, O BABACÃO’. Hahaha, cara, isso é bizarro de legal”. ção, O BABACÃO’. Hahaha, cara, isso é bizarro de legal”. 
“Aqui em Cascavel nós temos um lugar onde se encon-“Aqui em Cascavel nós temos um lugar onde se encon-
tram todos os ‘umbigos do mundo’”. “Temos?”. “Uhum, os tram todos os ‘umbigos do mundo’”. “Temos?”. “Uhum, os 
bobódromos da Avenida Brasil”. “Verdade, mas tenho uma bobódromos da Avenida Brasil”. “Verdade, mas tenho uma 
defi nição melhor para eles, que também remete a uma defi nição melhor para eles, que também remete a uma 
parte do corpo humano...”. “Deixemos pra lá”.parte do corpo humano...”. “Deixemos pra lá”.

“Sabe o que signifi ca Karnak?”. “Não tenho idéia”. “É “Sabe o que signifi ca Karnak?”. “Não tenho idéia”. “É 
o nome de um templo. O Templo de Karnak tem o nome de um templo. O Templo de Karnak tem 
esse nome devido a uma aldeia vizi-esse nome devido a uma aldeia vizi-
nha chamada nha chamada El-KarnakEl-Karnak”. ”. 
“Legal”. “O mais “Legal”. “O mais 

o gib mU osrevinU o e kanraKo gib mU osrevinU o e kanraK

“Coelhinho da Páscoa,“Coelhinho da Páscoa,
que trazes pra mim?...”que trazes pra mim?...”

Páscoa pós-moderna com GoethePáscoa pós-moderna com Goethe

“’Pópará’, essas músicas são irritantes”. “Quê isso, “’Pópará’, essas músicas são irritantes”. “Quê isso, 
cara, onde está seu espírito de Páscoa”. “Deve estar na cara, onde está seu espírito de Páscoa”. “Deve estar na 
Ilha de Páscoa”. “Engraçadão”. “Já que tocou no assunto, Ilha de Páscoa”. “Engraçadão”. “Já que tocou no assunto, 
sabia que o coelho da páscoa é o bicho mais anti-páscoa sabia que o coelho da páscoa é o bicho mais anti-páscoa 
que pode existir”. “São bonitinhos”. “Bonitinhos e malefi co-que pode existir”. “São bonitinhos”. “Bonitinhos e malefi co-
zinhos também”. “Ah é”. “Tô falando...”.zinhos também”. “Ah é”. “Tô falando...”.

“Conversei esses dias com o veterinário Ednei Fermo, “Conversei esses dias com o veterinário Ednei Fermo, 
da Clínica Planeta Bicho, e ele me explicou que o coelho da Clínica Planeta Bicho, e ele me explicou que o coelho 
bicho de estimação é sinônimo de complicação”. “Capaz”. bicho de estimação é sinônimo de complicação”. “Capaz”. 
“É verdade. O coelho é transmissor de verminoses, pode “É verdade. O coelho é transmissor de verminoses, pode 
deixar crianças com anemia, também. O pêlo tem de re-deixar crianças com anemia, também. O pêlo tem de re-
ceber atenção especial porque pode criar fungo, dá pra ceber atenção especial porque pode criar fungo, dá pra 
acreditar? Fungo! Ainda mais se o ambiente onde fi ca é acreditar? Fungo! Ainda mais se o ambiente onde fi ca é 
fechado e úmido. Tem de se ter um cuidado ‘federal’ com fechado e úmido. Tem de se ter um cuidado ‘federal’ com 
as fezes e a urina do bicho”.as fezes e a urina do bicho”.

“Não sabia disso”. “Além do mais, ele é transmissor “Não sabia disso”. “Além do mais, ele é transmissor 
da meningite... raro, de fato, mas é. Sem contar que esse da meningite... raro, de fato, mas é. Sem contar que esse 
bicho...”. “Animal, por favor”. “Que seja, esse animal tem bicho...”. “Animal, por favor”. “Que seja, esse animal tem 
algo de roedor, nenhum móvel da casa está a salvo. Além algo de roedor, nenhum móvel da casa está a salvo. Além 
disso, o coelho é naturalmente agitado, não gosta que o disso, o coelho é naturalmente agitado, não gosta que o 
peguem no colo e por isso morde e arranha muito facil-peguem no colo e por isso morde e arranha muito facil-
mente as pessoas”. “Tudo bem, mas a musiquinha é clás-mente as pessoas”. “Tudo bem, mas a musiquinha é clás-
sica... Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim...“. “Me-sica... Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim...“. “Me-
ningite, anemia, verminoses assim...”.ningite, anemia, verminoses assim...”.

“Não tem problema, até porque, na Páscoa, só vejo “Não tem problema, até porque, na Páscoa, só vejo 
coelhos em cartões, nas embalagens, em propagandas...”. coelhos em cartões, nas embalagens, em propagandas...”. 
“Já que tocou no assunto... Eu compreendo que as pessoas “Já que tocou no assunto... Eu compreendo que as pessoas 
querem entrar no clima da data... no Natal elas aparecem querem entrar no clima da data... no Natal elas aparecem 
com a touca de Papai Noel, mas, na Páscoa, cara, aquelas com a touca de Papai Noel, mas, na Páscoa, cara, aquelas 
orelhas fi cam estranhas, não fi cam? Olha esse chocolate orelhas fi cam estranhas, não fi cam? Olha esse chocolate 
aqui, uma tartaruga com orelhas... uma tartaruga!”.aqui, uma tartaruga com orelhas... uma tartaruga!”.

“Esquece isso. Pelo menos tem o chocolate”. “Já que “Esquece isso. Pelo menos tem o chocolate”. “Já que 
tocou no assunto...”. “E veio”. “Cara, não, é sério. Você já tocou no assunto...”. “E veio”. “Cara, não, é sério. Você já 
detonou com aquela caixa de bombons e esse é o segundo detonou com aquela caixa de bombons e esse é o segundo 
ovo, vai passar mal e eu não vou te acudir”. “Ah, Deus, que ovo, vai passar mal e eu não vou te acudir”. “Ah, Deus, que 
eu fi z?”. “Nunca ouviu o ditado que tudo que é bom demais eu fi z?”. “Nunca ouviu o ditado que tudo que é bom demais 
faz mal?”. “Tem certeza que o ditado é assim?”. “Você en-faz mal?”. “Tem certeza que o ditado é assim?”. “Você en-
tendeu. Sabia que o chocolate tem anandamina, um tipo tendeu. Sabia que o chocolate tem anandamina, um tipo 
de gordura que ativa os mesmos receptores químicos ce-de gordura que ativa os mesmos receptores químicos ce-
rebrais envolvidos no consumo da maconha? Sem contar rebrais envolvidos no consumo da maconha? Sem contar 
que...”. “Cara, vai embora, me deixa em paz”.que...”. “Cara, vai embora, me deixa em paz”.

“A Páscoa é repetitiva e tem o mesmo efeito entedian-“A Páscoa é repetitiva e tem o mesmo efeito entedian-
te da imprensa nessas épocas”. “Acho que você é quem te da imprensa nessas épocas”. “Acho que você é quem 
comeu chocolate demais “. “Estou falando sério”. “Hei, hei, comeu chocolate demais “. “Estou falando sério”. “Hei, hei, 
cuida com o que vai falar, sou jornalista...”. “Também sou cuida com o que vai falar, sou jornalista...”. “Também sou 
e daí?”. “Já passamos por muita barra na época da ditadu-e daí?”. “Já passamos por muita barra na época da ditadu-
ra, lutamos muito para chegar aonde chegamos”. “Legal, ra, lutamos muito para chegar aonde chegamos”. “Legal, 
e aonde chegamos?”. “Lá vem você com aquele discurso e aonde chegamos?”. “Lá vem você com aquele discurso 
sobre ‘literatice merdífera’”. “Prestenção...”.sobre ‘literatice merdífera’”. “Prestenção...”.

“Mouillaud já dizia que o grande problema é que o “Mouillaud já dizia que o grande problema é que o 
jornalista não gosta de discutir o jornalismo. Lins da Silva jornalista não gosta de discutir o jornalismo. Lins da Silva 
também disse que a maioria dos jornalistas se colocou em também disse que a maioria dos jornalistas se colocou em 
posição de rechaçar observações críticas sobre o seu de-posição de rechaçar observações críticas sobre o seu de-
sempenho, sob a alegação que tal tipo de comen-sempenho, sob a alegação que tal tipo de comen-

tário facilitaria a tarefa dos censo-tário facilitaria a tarefa dos censo-
res e da res e da 

Talvez uma das cenas mais sombrias envolvendo a Páscoa aconteça na literatura, jus-Talvez uma das cenas mais sombrias envolvendo a Páscoa aconteça na literatura, jus-
tamente na poesia do Fausto de Goethe.  Durante o toque dos sinos na alvorada da Páscoa, tamente na poesia do Fausto de Goethe.  Durante o toque dos sinos na alvorada da Páscoa, 
Mefi sto aparece a Fausto e, em troca de sua alma, propõe dar-lhe todo o poder de transfor-Mefi sto aparece a Fausto e, em troca de sua alma, propõe dar-lhe todo o poder de transfor-
mar a terra sob seu domínio. Fausto abandona-se então a um espírito empreendedor como mar a terra sob seu domínio. Fausto abandona-se então a um espírito empreendedor como 
forma de esquecer o amor não correspondido por Gretchen, sua amada. O pacto de Fausto forma de esquecer o amor não correspondido por Gretchen, sua amada. O pacto de Fausto 
e Mefi sto é a condição moderna por excelência, como aponta o sociólogo Marshall Berman. e Mefi sto é a condição moderna por excelência, como aponta o sociólogo Marshall Berman. 
Abre-se mão de uma realização pessoal no plano mais direto do amor para investir numa reali-Abre-se mão de uma realização pessoal no plano mais direto do amor para investir numa reali-
zação transcendente no plano impessoal da história. Se Fausto fosse ambientado na paisagem zação transcendente no plano impessoal da história. Se Fausto fosse ambientado na paisagem 
dos valores de uma sociedade pós-industrial com a exaustão da apologia ao progresso, como dos valores de uma sociedade pós-industrial com a exaustão da apologia ao progresso, como 
seria sua relação com as potências obscuras de Mefi sto? Como seria se Goethe, o grande pai seria sua relação com as potências obscuras de Mefi sto? Como seria se Goethe, o grande pai 
romântico do cânone da literatura alemã, fosse um autor pós-moderno?romântico do cânone da literatura alemã, fosse um autor pós-moderno?

Numa cena pós-moderna Mefi sto seria um grande publicitário. Sua proposta não iria ser a Numa cena pós-moderna Mefi sto seria um grande publicitário. Sua proposta não iria ser a 
de transformar o mundo por meio da industrialização e do progresso, mas de alterar a impres-de transformar o mundo por meio da industrialização e do progresso, mas de alterar a impres-
são que se tem desse mesmo mundo por meio dos meios de comunicação. Ele diria a Fausto, são que se tem desse mesmo mundo por meio dos meios de comunicação. Ele diria a Fausto, 
“deixe isso para lá, vamos é construir uma grande campanha pela qual as pessoas passem a “deixe isso para lá, vamos é construir uma grande campanha pela qual as pessoas passem a 
acreditar que vivem num mundo pleno com a tecnologia, enquanto, em verdade, nós as entupi-acreditar que vivem num mundo pleno com a tecnologia, enquanto, em verdade, nós as entupi-
mos de bugigangas e comida industrializada. Vamos vender-lhes um pouco do grande vácuo de mos de bugigangas e comida industrializada. Vamos vender-lhes um pouco do grande vácuo de 
suas próprias almas embalado em chocolate. Pode ser na forma de um ovo. Isso pode aconte-suas próprias almas embalado em chocolate. Pode ser na forma de um ovo. Isso pode aconte-
cer durante a Páscoa!” Ao que Fausto responde: “acho sua idéia brilhante, grande mestre da cer durante a Páscoa!” Ao que Fausto responde: “acho sua idéia brilhante, grande mestre da 
escuridão! Tanto que não quero domínio sobre as pessoas, senão também ser um dos domi-escuridão! Tanto que não quero domínio sobre as pessoas, senão também ser um dos domi-
nados - me dê aqui esse ovo de chocolate que eu vou tentar alguma coisa novamente com nados - me dê aqui esse ovo de chocolate que eu vou tentar alguma coisa novamente com 
minha amada Gretchen – que se dane o mundo!”, e sai em busca de seu amor eternamente minha amada Gretchen – que se dane o mundo!”, e sai em busca de seu amor eternamente 
não correspondido. Enquanto isso, os sinos dobram pelo renascimento de uma história às não correspondido. Enquanto isso, os sinos dobram pelo renascimento de uma história às 
cegas. Não mais na aurora, mas no tempo de um crepúsculo da história.cegas. Não mais na aurora, mas no tempo de um crepúsculo da história.

repressão. Durante quase 20 anos, crítica a jornalis-repressão. Durante quase 20 anos, crítica a jornalis-
tas foi tacitamente considerada um ato a se evitar, tas foi tacitamente considerada um ato a se evitar, 
em nome da liberdade”. “E?”. “Sabia que os jornais em nome da liberdade”. “E?”. “Sabia que os jornais 
brasileiros impressionam os jornalistas norte-ameri-brasileiros impressionam os jornalistas norte-ameri-
canos quanto ao canos quanto ao designdesign? Mas é só também, porque ? Mas é só também, porque 
o conteúdo consideram impreciso, incorreto, incoe-o conteúdo consideram impreciso, incorreto, incoe-
rente, desarticulado, sem substância, em qualquer rente, desarticulado, sem substância, em qualquer 
jornal que se leia com atenção. É evidente que a jornal que se leia com atenção. É evidente que a 
discussão deve haver. Tem-se que descobrir onde foi discussão deve haver. Tem-se que descobrir onde foi 
que erramos, em que curva tomamos a direção erra-que erramos, em que curva tomamos a direção erra-
da. Nesse nosso jornalismo hermetizado, não somos da. Nesse nosso jornalismo hermetizado, não somos 
intelectuais, fi lósofos, cientistas... somos operários”. intelectuais, fi lósofos, cientistas... somos operários”. 

“Ok, continue”. “Um dos nossos problemas é “Ok, continue”. “Um dos nossos problemas é 
a tal da pauta. Percebe que não conseguimos sair a tal da pauta. Percebe que não conseguimos sair 
do convencional? Parece ser algo impossível de ser do convencional? Parece ser algo impossível de ser 
feito, é algo que assusta. Nos acomodamos e entre-feito, é algo que assusta. Nos acomodamos e entre-
gamos tudo de bandeja aos nossos leitores, não os gamos tudo de bandeja aos nossos leitores, não os 
instigamos”. “Já ouvi falar disso... Clóvis Rossi falou instigamos”. “Já ouvi falar disso... Clóvis Rossi falou 
que se cria um ciclo vicioso de caráter negativo a que se cria um ciclo vicioso de caráter negativo a 
partir do momento que os jornais se auto-alimen-partir do momento que os jornais se auto-alimen-
tam, a pauta é elaborada após a verifi cação do que tam, a pauta é elaborada após a verifi cação do que 
os outros jornais publicaram. Conseqüentemente, a os outros jornais publicaram. Conseqüentemente, a 
edição do dia seguinte suprimirá ainda mais o que edição do dia seguinte suprimirá ainda mais o que 
está acontecendo no mundo e, na maioria das vezes, está acontecendo no mundo e, na maioria das vezes, 
reprimirá os assuntos que efetivamente interessam reprimirá os assuntos que efetivamente interessam 
ao público em geral”.ao público em geral”.

“Exatamente, Bordieu, na sua dinâmica críti-“Exatamente, Bordieu, na sua dinâmica críti-
ca a televisão, fala sobre a Circulação Circular da ca a televisão, fala sobre a Circulação Circular da 
Notícia em que um veículo de comunicação copia Notícia em que um veículo de comunicação copia 
o outro, e que tem como resultado fi nal noticiários o outro, e que tem como resultado fi nal noticiários 
idênticos e enfadonhos, a chamada mesmice jor-idênticos e enfadonhos, a chamada mesmice jor-
nalística, responsável por afastar o leitor das pági-nalística, responsável por afastar o leitor das pági-
nas de jornais e revistas”.nas de jornais e revistas”.

“Aonde quer chegar?”. “É sempre a mesma coi-“Aonde quer chegar?”. “É sempre a mesma coi-
sa, cara. Começou o verão, vamos fazer pautas so-sa, cara. Começou o verão, vamos fazer pautas so-
bre alimentos saudáveis, cuidados com o sol, câncer bre alimentos saudáveis, cuidados com o sol, câncer 
de pele... chega o feriadão, vamos ver as rodovias, de pele... chega o feriadão, vamos ver as rodovias, 
movimento no litoral, opção de lazer... chega o inver-movimento no litoral, opção de lazer... chega o inver-
no, que tal darmos uma olhada nas liquidações de no, que tal darmos uma olhada nas liquidações de 
roupa e calçados... Natal, opa, hora de ver as prin-roupa e calçados... Natal, opa, hora de ver as prin-
cipais opções de presente, assim como no dias dos cipais opções de presente, assim como no dias dos 
pais, das mães, das tias, dos tios... na Páscoa, então, pais, das mães, das tias, dos tios... na Páscoa, então, 
vamos fazer um comparativo de preços com o ano vamos fazer um comparativo de preços com o ano 
passado, incrivelmente todos os preços estão mais passado, incrivelmente todos os preços estão mais 
altos, por que será? Seria pelo simples fato de que altos, por que será? Seria pelo simples fato de que 
existe algo variável chamado mercado econômico? existe algo variável chamado mercado econômico? 
Então vamos ver os modelos... o mais distante disso Então vamos ver os modelos... o mais distante disso 
é uma visita rápida a uma fábrica de chocolates ou a é uma visita rápida a uma fábrica de chocolates ou a 
alguém que faz ovos artesanais...”.alguém que faz ovos artesanais...”.

“Mas você tem de entender, cara, que as pes-“Mas você tem de entender, cara, que as pes-
soas pedem isso, elas querem saber dessas coisas soas pedem isso, elas querem saber dessas coisas 
que os rodeiam...”. “Será? Mesmo que sim, será que os rodeiam...”. “Será? Mesmo que sim, será 
que elas querem SÓ isso? O jornalismo virou um que elas querem SÓ isso? O jornalismo virou um 
mural de recados, um gigantesco edital”. “Me con-mural de recados, um gigantesco edital”. “Me con-
venceu...”. “Que bom... agora me passa esse últi-venceu...”. “Que bom... agora me passa esse últi-
mo pedaço de chocolate aí”.mo pedaço de chocolate aí”.

A Páscoa veio mais A Páscoa veio mais 
cedo. Eu fi quei preocupa-cedo. Eu fi quei preocupa-
da com o chocolate que da com o chocolate que 
deveria comprar aos pró-deveria comprar aos pró-
ximos. Despreocupei. Não ximos. Despreocupei. Não 
havia dinheiro mesmo. Se havia dinheiro mesmo. Se 
eu pudesse trocar ovos por eu pudesse trocar ovos por 
tédio, talvez cumprisse a de-tédio, talvez cumprisse a de-
manda. Afi nal, para que tudo manda. Afi nal, para que tudo 
isso? O cume de um feriado pro-isso? O cume de um feriado pro-
longado em que alguns viajam, ou-longado em que alguns viajam, ou-
tros fi cam em casa, alguns presenteiam, tros fi cam em casa, alguns presenteiam, 
outros não. Todos morrem de tédio – considere aqui outros não. Todos morrem de tédio – considere aqui 
aqueles que não têm outro programa senão sucumbir aqueles que não têm outro programa senão sucumbir 
aos desgastes da chocolatria e da religião. E eu me per-aos desgastes da chocolatria e da religião. E eu me per-
guntando o que é a Páscoa... E os chocolates me cer-guntando o que é a Páscoa... E os chocolates me cer-
cando por todos os lados.cando por todos os lados.

Nessa coisa toda de o tédio embalar a comilança, Nessa coisa toda de o tédio embalar a comilança, 
sinto-me numa ilha. Cercada não de água, mas de cho-sinto-me numa ilha. Cercada não de água, mas de cho-
colate. Uma hipotética Ilha de Páscoa. Levada do nome colate. Uma hipotética Ilha de Páscoa. Levada do nome 
ao lugar pelo hiato de não terem limites as analogias ao lugar pelo hiato de não terem limites as analogias 
incoerentes, uma idéia me vem. Como será a Páscoa incoerentes, uma idéia me vem. Como será a Páscoa 
na Ilha de Páscoa? Uma ilha vulcânica, com território na Ilha de Páscoa? Uma ilha vulcânica, com território 
triangular. O pedaço de terra mais isolado do mundo, triangular. O pedaço de terra mais isolado do mundo, 
no limite da Polinésia Oriental [vide no limite da Polinésia Oriental [vide WikipediaWikipedia]. Um lu-]. Um lu-
gar de clima quente demais para os europeus e frio em gar de clima quente demais para os europeus e frio em 
relação às ilhas polinésias. Defi ciência de peixes. Limi-relação às ilhas polinésias. Defi ciência de peixes. Limi-
tação de água potável. E há os moais. Os gigantescos tação de água potável. E há os moais. Os gigantescos 
rostos de pedra dos cartões-postais, que convidam – de rostos de pedra dos cartões-postais, que convidam – de 
cara fechada – os turistas a visitar a ilha.cara fechada – os turistas a visitar a ilha.

Um mistério tão envolto em mitos quanto o da Um mistério tão envolto em mitos quanto o da 
construção das grandes pirâmides do Egito. Das mil es-construção das grandes pirâmides do Egito. Das mil es-
tátuas que povoam o local, uma pergunta: como um tátuas que povoam o local, uma pergunta: como um 
lugar tão isolado poderia frutifi car uma cultura capaz lugar tão isolado poderia frutifi car uma cultura capaz 
de obras tão faraônicas? de obras tão faraônicas? Te pito henuaTe pito henua é como o idioma  é como o idioma 
Rapanui chama essa ilha. Para eles, a Ilha de Páscoa Rapanui chama essa ilha. Para eles, a Ilha de Páscoa 
é o umbigo do mundo. Será uma instância própria a é o umbigo do mundo. Será uma instância própria a 
todos os habitantes de ilhas minúsculas o pensamento todos os habitantes de ilhas minúsculas o pensamento 
de serem eles o centro convulso de atenção da Terra? de serem eles o centro convulso de atenção da Terra? 
Será necessidade habitual de todos eles se sentirem Será necessidade habitual de todos eles se sentirem 
isolados e imóveis como os fi xos moradores rapanuis? isolados e imóveis como os fi xos moradores rapanuis? 
Se fossem desvendados os hieróglifos existentes por Se fossem desvendados os hieróglifos existentes por 
toda a ilha, muito falariam sobre a cultura daquele lu-toda a ilha, muito falariam sobre a cultura daquele lu-
gar. Da mesma forma nós procuramos nos textos já es-gar. Da mesma forma nós procuramos nos textos já es-
critos escape para um desvendar por vezes nada fácil.critos escape para um desvendar por vezes nada fácil.

Melhor não pensar nessas coisas. Vou comer o cho-Melhor não pensar nessas coisas. Vou comer o cho-
colate todo que me cerca e conversar sobre assuntos colate todo que me cerca e conversar sobre assuntos 
aleatórios. Afi nal, pensar na Ilha de Páscoa pode ser aleatórios. Afi nal, pensar na Ilha de Páscoa pode ser 
afl itivo. Para muitos pesquisadores (li na revista afl itivo. Para muitos pesquisadores (li na revista Aven-Aven-
turas na Históriaturas na História, de outubro de 2007), o colapso que , de outubro de 2007), o colapso que 
fez a população rapanui desaparecer mesmo depois de fez a população rapanui desaparecer mesmo depois de 
um avanço tão considerável foi causado pela ação des-um avanço tão considerável foi causado pela ação des-
cuidada do homem sobre a natureza. Não é à toa que a cuidada do homem sobre a natureza. Não é à toa que a 
Ilha de Páscoa é atualmente apontada como uma me-Ilha de Páscoa é atualmente apontada como uma me-
táfora do futuro da Terra: o que houve com os rapanuis táfora do futuro da Terra: o que houve com os rapanuis 
é mais ou menos o que pode acontecer conosco. A po-é mais ou menos o que pode acontecer conosco. A po-
pulação cresceu demais, as fl orestas sumiram, o solo pulação cresceu demais, as fl orestas sumiram, o solo 
sofreu erosão, a agricultura não vingou mais e as al-sofreu erosão, a agricultura não vingou mais e as al-
deias se consumiram em guerras. E eu espero estática deias se consumiram em guerras. E eu espero estática 
como os moais um acontecimento que abale os espec-como os moais um acontecimento que abale os espec-
tros de pedra que por aqui também foram formados.tros de pedra que por aqui também foram formados.

Ilha de idéias por uma
    Páscoa diferente

(por Equipe
Gazeta ALT

(por
Silvio Demétrio*

* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de jornalismo em instituições da região * Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de jornalismo em instituições da região 
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 
Sala 1:Sala 1: Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação – sexta 16h30 
e 19h, segunda, terça e quinta 15h, 16h45 e 19h, sábado, do-
mingo e quarta 14h15, 16h e 19h.

Rambo 4Rambo 4 - ação - sexta 20h45, segunda, terça e quinta 20h45, 
sábado, domingo e quarta 20h45.

Sala 2:Sala 2: 10.000 A.C.10.000 A.C. - aventura - sexta 16h, 19h15 e 21h15, se-
gunda, terça e quinta 15h15, 17h15, 19h15 e 21h15, sábado, 
domingo e quarta 14h30, 16h30, 19h20 e 21h20.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 
Sala 1: Jogos de Poder Sala 1: Jogos de Poder - ação - segunda, terça e quinta 17h, 
19h e 21h, sexta, sábado, domingo e quarta 15h, 17h, 19h 
e 21h.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 
14h, 15h45 e 17h30.

Rambo 4Rambo 4 - ação - diariamente 19h20 e 21h10.

Sala 3: 10.000 A.C. Sala 3: 10.000 A.C. - épico - segunda, terça e quinta 16h50, 
19h e 21h10, sábado, domingo e quarta 14h40, 16h50, 19h 
e 21h10.

Sala 4: A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos SegredosSala 4: A Lenda do Tesouro Perdido e Livro dos Segredos - ação 
– segunda, terça e quinta 16h40, sábado, domingo e quarta 
14h10.

Caçador de PipasCaçador de Pipas - drama - segunda, terça e quinta 19h e 
21h30, sábado, domingo e quarta 16h30, 19h e 21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 
Barigüi 1: Ponto de Vista Barigüi 1: Ponto de Vista - ação - sexta e sábado 14h40, 15h45, 
17h50, 19h55, 22h e 0h10, domingo a quinta 14h40, 15h45, 
17h50, 19h55 e 22h.

Barigüi 2: Antes de Partir Barigüi 2: Antes de Partir - drama - sexta e sábado 13h10, 
15h20, 17h30, 19h40, 21h50 e 0h, domingo a quinta 13h10, 
15h20, 17h30, 19h40 e 21h50.

Barigüi 3: Dois Dias em ParisBarigüi 3: Dois Dias em Paris - comédia romântica – 20h 
e 22h15.

Horton e o Mundo dos Quem Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h15, 15h25 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Neste dia haverá produção profi ssional e facilidade para 
arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas di-
fi culdades fi nanceiras. Sucesso profi ssional e contínua as-
censão da popularidade.

Ótimo fl uxo astral para o tratamento de sua beleza física, 
e para impor mais moral em seu ambiente social. Poderá 
ganhar dinheiro exercendo mais de uma atividade ou desdo-
brando suas atividades.

Você entra em uma das melhores fases para lucrar com es-
critos, propaganda e em tudo que está relacionado com a 
imprensa e com a comunicação. Favorável às mudanças de 
residência e emprego.

Difi culdades no período da manhã. Não se preocupe, pois 
terá uma tarde feliz e com êxito nos negócios, no campo pro-
fi ssional e para tudo que está relacionado com a sua ascen-
são material.

Você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço no tra-
balho e no emprego de suas economias em fundos públicos. 
Quanto maior o obstáculo, mais motivado você se sente para 
vencer o desafi o.

Tenha cautela com a saúde. Seu físico pode estar muito de-
licado. Cuide mais do organismo bem como dos interesses 
da família, do lar e da sua instabilidade que pode surgir a 
qualquer momento.

Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpre-
endentes. Boas chances no trabalho, favorecendo os planos 
que tem em mente. Confi e nos seus familiares, pois eles só 
lhe darão contentamento.

Coloque em dia seus assuntos pendentes e resolva uma 
situação com a pessoa amada. Se ainda não se casou, 
poderá fi car noivo e casar-se agora. Fase propícia que se 
prolongará.

As pessoas do seu signo, são as mais favorecidas nesta fase 
astrológica. Aproveite as próximas horas para dedicar-se à 
vida sentimental, cultural, intelectual e ter resultado nas re-
lações humanas.

Nem tudo sairá conforme seus planos. Mas não se abor-
reça, pois tudo, em breve, mudará para melhor para você. 
Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua saú-
de e com a sua moral.

Supere o seu mau humor, que evitará questões que pode-
riam terminar em atritos. Evite estes atritos, porque muitas 
serão suas chances de sucesso neste dia no campo profi s-
sional ou fi nanceiro.

Você tem inclinação para as pesquisas profundas, a medici-
na, fi losofi a e ciência. Procure convergir tudo isso para o ter-
reno prático e sólido. Não fi que no mundo dos sonhos. Seja 
sincero no amor.

e 17h35. 

Barigüi 4: As Crônicas e SpiderwickBarigüi 4: As Crônicas e Spiderwick - aventura - sexta, sábado e domingo 
12h25, 15h05, 17h20, 19h30 e 21h40, sexta e sábado 15h05, 17h20, 
19h30, 21h40 e 23h50, segunda a quinta 15h05, 17h20, 19h30 e 21h40.

Barigüi 5: As Crônicas e SpiderwickBarigüi 5: As Crônicas e Spiderwick - aventura - sexta, sábado e do-
mingo 12h40, 14h50, 17h10, 19h20 e 21h30, sexta e sábado 14h50, 
17h10, 19h20, 21h30 e 23h40, segunda a quinta 14h50, 17h10, 
19h20 e 21h30.

Barigüi 6: Um Tesouro de AmorBarigüi 6: Um Tesouro de Amor - romance - sexta, sábado e domin-
go 12h15, 14h40, 17h05, 19h45 e 22h10, segunda a quinta 14h40, 
17h05, 19h45 e 22h10. 

Barigüi 7: 10.000 A.CBarigüi 7: 10.000 A.C. - aventura - sexta, sábado e domingo 12h35, 17h15, 
19h35 e 21h55, sexta e sábado 17h15, 19h35, 21h55 e 0h15, segunda a 
quinta 17h15, 19h35 e 21h55.

JunoJuno - drama - 15h. 

Barigüi 8: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h55, 15h55, 17h55, Barigüi 8: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h55, 15h55, 17h55, 
20h05 e 20h05 e 22h05.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 
Estação 1: Em Pé de GuerraEstação 1: Em Pé de Guerra - comédia - 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h 
e 0h.

Estação 2: O Olho do MalEstação 2: O Olho do Mal - terror - 19h05, 21h15 e 23h25.

10.000 A.C.10.000 A.C. - drama – 12h, 14h20 e 16h40.

Estação 3: Horton e o Mundo dos QuemEstação 3: Horton e o Mundo dos Quem - animação - 12h10, 14h10, 16h10, 
18h10, 20h20 e 22h20.

Estação 4: JunoEstação 4: Juno - comédia – 21h e 23h05. 

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 13h, 15h, 17h e 19h.

Estação 5: As Crônicas de SpiderwickEstação 5: As Crônicas de Spiderwick - aventura - 12h40, 14h50, 17h10, 
19h20, 21h30 e 23h40.

Estação 6: Um Amor de TesouroEstação 6: Um Amor de Tesouro - ação - 12h, 14h25, 16h50, 19h15, 
21h40 e 0h.

Estação 7: Alvin e os EsquilosEstação 7: Alvin e os Esquilos - animação - 13h25.

10.000 A.C.10.000 A.C. - drama - 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30.

Estação 8: Meu Nome Não é Johnny Estação 8: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 12h20, 15h05 e 17h40.

Dois Dias em ParisDois Dias em Paris - comédia romântica - 20h30 e 22h35.

Estação 9: Bee MovieEstação 9: Bee Movie - animação - 12h e 14h05.

EncantadaEncantada - animação - 16h15.

Antes de PartirAntes de Partir - drama - 18h30, 20h40 e 22h50.

Estação 10: Ponto de Vista Estação 10: Ponto de Vista - ação - 15h25, 17h30, 19h35, 21h45 e 
23h50. 

Meu Monstro de Estimação Meu Monstro de Estimação - aventura - 13h. 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: 10.000 A.C.Cine Catuaí 1: 10.000 A.C. - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 
14h30 e 16h45, segunda, terça e quinta 17h.

O Olho do MalO Olho do Mal - terror - sexta, sábado, domingo e quarta 16h15 e 21h45, 
segunda, terça e quinta 20h30.

Cine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, 
domingo e quarta 14h30 e 18h15, segunda, terça e quinta 17h15.

Um Amor de Tesouro Um Amor de Tesouro - comédia romântica - sexta, sábado, domingo e 
quarta 16h15, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 19h e 21h. 

Cine Catuaí 3: Antes de Partir Cine Catuaí 3: Antes de Partir - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, segunda, terça e quinta 17h e 20h.

Cine Catuaí 4: As Crônicas de Spiderwick Cine Catuaí 4: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sexta, sábado, 
domingo e quarta 15h, 17h, 19h e 21h, segunda, terça e quinta 17h15, 
19h15 e 21h.

Cine Catuaí 5: Ponto de VistaCine Catuaí 5: Ponto de Vista - suspense - sexta, sábado, domingo e 
quarta 16h, 18h, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h e 20h15.

Cine Catuaí 6: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 6: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, do-
mingo e quarta 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, segunda, terça e quinta 
16h30, 19h e 20h45.

Cine Catuaí 7: 10.000 A.C. (legendado)Cine Catuaí 7: 10.000 A.C. (legendado) - aventura - sexta, sábado, do-
mingo e quarta 15h, 17h15, 19h45 e 22h, segunda, terça e quinta 
16h45, 19h e 21h.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 
Sala 1: Rambo 4 Sala 1: Rambo 4 - ação - diariamente 19h30, sexta, sábado e domingo 
16h30 e 19h30.

O Caçador de Pipas O Caçador de Pipas - drama - sábado a quinta 21h.

Sala 2: Meu Monstro de EstimaçãoSala 2: Meu Monstro de Estimação - aventura - diariamente 19h15, sex-
ta, sábado e domingo 16h e 19h15.

Meu Nome Não é JohnnyMeu Nome Não é Johnny - drama - diariamente 21h30.

Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03

GLOBO - 20h55 SBT - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

SegundaSegunda - Pepe, Carvalho e Noé arrombam a porta do trailer e se deparam com 
Taveira e Dino prontos para atacar Ernesto e Esmeralda. Noé lança uma faca sobre 
Dino e ele solta Ernesto. Dino se esconde atrás de Taveira, que aponta uma arma 
para a cabeça de Esmeralda. 

TerçaTerça - Carvalho diz para Ernesto e Esmeralda que eles precisam ir à delegacia prestar quei-
xa contra Taveira e Dino. Taveira diz que não irá desistir de pegar Esmeralda, mas fala para 
Dino que agora irão pegar a próxima da lista. Taveira mostra a foto de Valéria. 

QuartaQuarta - Aquiles e Teófi lo imploram para Clara curar Ágata e a menina tenta usar seu 
poder. Clara coloca as mãos sobre a cabeça de Ágata e ela dá um sinal de vida. Ágata 
abre os olhos e Teófi lo e Aquiles a abraçam. Maria diz para Hélio se acalmar. 

QuintaQuinta - Eric avisa para Paola que ela poderá fazer o que quiser ao se transformar em 
serpente. Paola diz que irá se vingar de Janete e que Toni fi nalmente será seu. Paola 
se transforma em serpente, enquanto Eric, Fernando e Juanita fogem. Valéria golpeia 
Taveira e Dino. 

SextaSexta - Gór convence Rodrigo a ir embora. Meta-César se transforma em Metamorfo. 
Ele comemora o plano junto com Gór e pergunta o que eles irão fazer a respeito da vaci-
na. Gór avisa que eles irão usar placebo, um medicamento sem princípio ativo. 

SábadoSábado - Capeletti avisa que Marcelo não pode sair do laboratório. A dor de cabeça de Mar-
celo aumenta e Capeletti avisa que só irá melhorar quando ele não contrariar as ordens de 
Júlia. César chama Vavá, Pachola e Cris e diz que precisam sair do laboratório.

SegundaSegunda - Rafael diz a Sofi a que sua mãe foi presa porque matou um policial. Leonor 
não entende porque a Ecotelecom cortou o patrocínio da FVM. Diego conta que Lúcio 
justifi cou o corte de verba com o adultério de Verônica e por Rafael não ser seu fi lho. 

TerçaTerça - Sofi a vai falar com a presa que dividia a cela com sua mãe e descobre que 
ela é a recepcionista do hotel que tentou roubá-la quando chegou a São Paulo. 
Jandira, amiga de cela de Tatiana, conta para Sofi a que ela foi para Rio Torto para 
falar com sua mãe. 

QuartaQuarta - Sofi a conta para Araci e Dirce que sua mãe não estava na Broadway, mas 
sim presa. Tatiana diz a elas que quer provar sua inocência. Montenegro, produtora 
musical, pede para Sheila mostrar tudo o que ela sabe fazer. Sheila dança e canta. 

QuintaQuinta - Tatiana acha que Antonio não acredita em sua inocência. Rafael diz a 
Lúcio que passou as ações para Tomás porque quis. Tomás acha a sala de Lúcio 
a melhor. Dr. Wagner e Antonio prometem fazer o possível para ajudar Tatiana a 
provar que é inocente. 

SextaSexta - Eric fi ca sem ação quando descobre que Tatiana estava presa. Sheila re-
cusa proposta dos 15 mil reais para continuar no Programa do Raul Gil. Tatiana 
explica para Eric que Sofi a não sabia de nada sobre seu paradeiro, mesmo assim 
discute com Sofi a. 

SábadoSábado - Não há exibição.

SegundaSegunda - Noronha oferece o dinheiro a Álvaro em troca do registro de nascimento 
de Laura. Ciro lê sua matéria contra Henrique para Argemiro antes de enviar para os 
jornais de São Paulo e Belo Horizonte. Miguel entrega um cheque a Álvaro em troca 
do registro de nascimento de Laura.

TerçaTerça - Álvaro entrega o registro a Miguel. Ana fi ca triste por não poder mais ter fi lhos. 
Florinda quer aprender inglês para poder ser artista em Hollywood. Miguel entrega o 
registro de Laura para Chico. Miguel diz a Laura que seu nome verdadeiro é Sofi a. 

QuartaQuarta - Laura corre para contar a Lázaro sobre seu registro de nascimento. Hen-
rique pede a Noronha que não faça nada por enquanto com o registro de Laura. 
Dulcina fl agra Teresa e João Antonio se beijando. Teresa diz a Dulcina que ela 
forçou Lídio a beijá-la. 

QuintaQuinta - Miguel relembra que Álvaro sempre levou uma vida nômade. Lázaro conta a 
Laura e Miguel que já entregou o registro de nascimento no cartório para ser autenti-
cado. Lázaro diz aos dois que Laura pode ser presa em caso de adultério. 

SextaSexta - Henrique decide liberar o voto para as mulheres nas próximas eleições. Ciro 
jura a Eulália e Argemiro que não vai fazer nada contra André. Ciro conta a Viriato so-
bre os planos de Cândida e Henrique contra ele. Ciro se diz arrependido da traição.

SábadoSábado - Lázaro revela a Laura e Miguel que Álvaro aplicou um golpe neles com um regis-
tro de nascimento falso. Miguel pede desculpas a Chico por ter gasto seu dinheiro em vão.
Chico ameaça deserdar Henrique caso ele não anule o casamento com Laura.

SegundaSegunda - Rakelli confessa para Ivete que está apaixonada por Robson. Joana leva 
Klaus ao orfanato. Gaspar diz a José Henrique e Sheila que Robson voltou para 
Minas. José Henrique e Sheila param o ônibus em que Robson viaja e dizem que 
ele é milionário. 

TerçaTerça - Adamastor recebe Robson. Joana não gosta quando Guilherme conta que está 
saindo com Eleonora. Robson diz a José Henrique que só assinará o documento de-
pois de ler. Guilherme e Eleonora se assustam quando a professora diz que Domini-
que já foi embora.

QuartaQuarta - Guilherme diz à diretora da escola que Dominique não podia ter sido entre-
gue a uma desconhecida. Gaspar diz a Robson que, se ele assinar a procuração, José 
Henrique poderá dispor da sua fortuna. Klaus se revolta ao ver a diretora do orfanato 
castigando um menino.

QuintaQuinta - Norma liga para Cicatriz, apesar dos protestos de Suzy. Cicatriz seqüestra 
Eleonora. Joana é levada também. Joana consegue esconder o celular. Joana avisa 
Guilherme que foi seqüestrada. Joana e Eleonora conseguem fugir do cativeiro. 

SextaSexta - Joana ajuda Eleonora na fuga. Eleonora procura Joana e diz que vai voltar para 
Goiás e que deixará as crianças, na condição que ela ajude Guilherme na clínica. Rakelli 
descobre que Robson fi cou milionário. Joana diz a Guilherme que vai trabalhar com ele.

SábadoSábado - Meu Bem empacota tudo de Guilherme e acha o CD com o projeto ori-
ginal. Joana não acredita em Klaus, quando ele fala da situação no orfanato. 
Rakelli vai à casa de Robson. Guilherme se surpreende ao saber que Norma 
comprou seu apartamento.

SegundaSegunda - Antônio acha a caixa com os dobrões e a deixa na porta da casa de 
Célia. Célia vibra com as moedas de ouro e pensa em comprar a parte de Branca 
na universidade. Sílvia se disfarça de enfermeira e sai do hospital. Ferraço se 
assusta ao ver Sílvia. 

TerçaTerça - Sílvia diz que só consegue fi car bem em sua cama. Branca se assusta ao 
chegar à casa de Ferraço ao ver uma ambulância na porta. Barretinho começa a 
respirar e Sabrina grita por socorro. Gabriel corre atrás de um bandido que rouba 
a bolsa de uma turista. 

QuartaQuarta - João Batista vai à ofi cina e procura Antônio. João Batista diz que o carro 
está com um problema e que só Antônio pode resolver. Vesga escuta quando Diva 
conta que Jojô é casado e a notícia se espalha na Portelinha. Maria Paula atende 
a um telefonema.

QuintaQuinta - João Batista conta para Antônio a traição de Débora. Célia acusa Branca de 
ter roubado a universidade e mostra os extratos do cartão corporativo. Clarissa procu-
ra Sílvia e diz que Branca está sendo acusada e que isso pode fechar a universidade.

SextaSexta - João Batista impede que Sílvia jogue uma pedra em Clarissa. Branca lê o rela-
tório. Branca diz que se afastará da universidade até a auditoria estar completa. Sílvia 
sugere a Ferraço que eles façam uma viagem a Teresópolis com Renato.

SábadoSábado - Ferraço concorda com a viagem. Sílvia se lembra do passeio de barco 
com Renato. Branca diz a Macieira que achava que seu pró-labore cobria as des-
pesas do cartão. Claudius se decepciona quando Juvenal fala em suspender o 
embargo da fábrica. 

SegundaSegunda - Lola diz a Fernando que não deve se importar com o ela sente e sim 
com o fi lho de Natália. Lola encontra os e-mails de seus ex- colegas de faculdade 
convocando todos para a festa anual e lembra que este ano está marcada para 
ser na casa de Lalo. 

TerçaTerça - Lola amanhece com dores e vai ao ginecologista. O médico examina 
Lola, estranha sua condição sexual. Vitória que freqüenta o mesmo médico 
fica sabendo da virgindade de Lola e espalha a fofoca. Lola conversa com 
Grace sobre sua virgindade.

QuartaQuarta – Téo fala com Perez Pardo e desenha um panorama caótico sobre a edi-
tora, e deixa o investidor alarmado. Perez Pardo convoca uma reunião, destitui 
Andrei e Carol da presidência da empresa e nomeia Téo para o cargo e Gastão 
como se braço direito. 

QuintaQuinta - Sônia, a gerente de recursos humanos, entrevista os funcionários. Téo discute 
com Perez por ter trazido Sônia, com quem teve um caso, para trabalhar na empresa. 
Carol ouve a conversa, faz um escândalo com Téo e a discussão chega a Gastão. 

SextaSexta - Sônia e Lola dançam tango. No dia seguinte a editora fi ca em polvorosa quan-
do Sônia comunica que acaba de instalar um detector que lê a palma da mão. Apesar 
de não aprovar a nova medida, ninguém se atreve a discordar, menos Lola. 

SábadoSábado - Natália mente de novo ao dizer a Fernando que perdeu o bebê que espe-
rava e que não teve coragem de contar. Lola diz a Sônia que não se interessa por 
mulheres. Fernando conta a verdade para Melissa e ela diz ao pai que quer voltar 
para sua casa. 
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cinema

Macunaíma, nação e a idéia
de cultura:

Feios, Sujos e Malvados

Ou a saga dos heróis da nossa gente

(por 
Vander Colombo*

por Anderson
Antikievicz Costa 

por Laysmara
Carneiro Edoardo*

* Socióloga

“Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são”
(Mário de Andrade)

“Tudo é política, até mesmo o desenho mais 
inócuo da Disney”

“Um filme não tem o poder de mudar uma realidade, 
mas pode convidar ao questionamento”.
Ettore Scola

Nem o sonho, nem o mito e nem a arte podem ser considera-
dos completamente subjetivos. Os três são fundamentalmente 
manifestações culturais, constituindo-se criação individual ou 
coletiva de – nas palavras de Marilena Chauí – “obras de arte, 
do pensamento, dos valores, dos comportamentos e do imagi-
nário”, haja vista a captação de elementos comuns e materiais 
de uma coletividade, que resultam conseqüentemente num en-
trecorte ‘fi ccional’. Dessa forma, partindo de que cultura na ver-
dade trata-se de culturas e é por excelência o constituinte básico 
de nossa identidade, ou seja, o conjunto de hábitos, costumes, 
ideais, padrões de comportamento, criações artísticas e folcló-
ricas que formam nossa personalidade histórica, é necessário 
pensar que esta ‘subjetividade concreta’ é também uma das 
responsáveis por expor incondicionalmente expressões datadas, 
visto que um povo não se forma de um dia para outro, embora 
sofra mudanças constantemente, de tal maneira que sua identi-
dade acompanha gradativamente essa formação.

Essas culturas, portanto, apresentam, como coloca o soció-
logo brasileiro Octávio Ianni, “muito da diversidade, desigualda-
de e antagonismo que constitui a sociedade (...): nomes das coi-
sas, signifi cados das palavras, imagens, metáforas, alegorias, 
símbolos, signos, ídolos”, sendo, por isso, interessante discutir 
aqui a construção de ídolos/heróis, sejam eles personalidades 
reais, como participantes do BBB, Antônios Conselheiros, Ayr-
ton Sennas, etc., sejam fi ccionais, tais como Macunaímas, Jeca 
Tatus, Zé Pequenos e Capitães Nascimento, enquanto perso-
nagens que apresentam, especialmente, em sua confi guração 
muito dos elementos constituintes da cultura brasileira.

Ainda segundo Ianni, a ‘Nação’ enquanto prática, ou seja, 
agregação política de um povo, diferentemente da constituição 
do povo em si, volta as costas ao popular, de onde logicamente 
saíram todas essas personagens, espelhando apenas a ‘von-
tade’ da elite brasileira, que, como se sabe, é a responsável 
pelo funcionamento operacionalizado dessa nação. Há, portan-
to, um desprezo de grande parte da população em nome de 
valores segregativos, de modo que o povo, o popular, afastado 
da nação que não o representa e o desampara, é enquadrado 
dentro dela como massa, sem pensamento próprio, sem va-
lor próprio e excluído do desenvolvimento político, econômico 
e cultural. A construção cultural brasileira, real e imaginária, 
conforma-se em diferentes ‘nações’ e ‘populações’ presentes 
no imaginário, na realidade e no discurso, sabendo-se que, 
como coloca Ianni, a “metamorfose da população em povo é 
também um processo cultural” e que a existência do primeiro 
não quer dizer necessariamente a consideração do segundo. 

A partir desse panorama é possível discutir a confi guração 
do herói brasileiro por excelência, sob o viés do povo desna-
cionalizado: Macunaíma, descrito por Mário de Andrade já no 

subtítulo da obra como o “Herói Sem Nenhum Caráter”.

Macunaíma já quando nasce, ‘preto’ e índio, malandro des-
de pequeno, usando ora da astúcia ora da chantagem emocio-
nal, vive sofrendo com as ‘invertidas’ da vida e sobrepujando as 
intempéries com o carisma próprio de sua lábia. Exemplo é o 
título de “Imperador do Mato-Virgem”, quando possui Ci (a mãe 
do mato) e ter um fi lho com ela. Como não podia ser diferente, 
o fi lho “tinha cabeça chata e Macunaíma inda a achatava mais 
batendo nela todos os dias e falando pro guri: meu fi lho, cresce 
depressa pra você ir pra São Paulo ganhar muito dinheiro.”

O herói, após a morte do fi lho por falta de leite da mãe, mes-
mo indo embora do mato, era protegido por forças espirituais. 
Ora pela feitiçaria dos seus irmãos, que “resolveram ir com ele, 
mesmo porque o herói carecia de proteção”, ora pelas forças 
ocultas da Quimbanda e do seu poderoso Muiraquitã, perdido 
durante a saga em São Paulo. Foi morto e renasceu, e aprovei-
tou-se ainda da esperteza enquanto aguardava o momento de 
lutar com seu inimigo, Piaimã, o gigante, para aperfeiçoar-se 
nas “duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português 
escrito”. Nesta ocasião, Macunaíma escreve uma carta para o 
mato, contando as aventuras, falando a respeito de si e de seus 
irmãos (nesta altura da história, ele índio esbranquiçado, Maa-
nape branco e Jiguê negro) que haviam adquirido “muitos livros 
bilíngües, chamados ‘burros’, e o dicionário Pequeno Larous-
se”; e que já estavam em condições de citar “no original latino, 
muitas frases célebres dos fi lósofos e os testículos da bíblia”.

Após recuperar seu amuleto e vingar-se de seu inimigo, cau-
sando celeumas no centro comercial de São Paulo, transfor-
mou “a taba grande num bicho preguiça todinho de pedra” e foi 
embora buscar sua consciência que havia deixado na Ilha de 
Manapatá na foz do Rio Negro. Chegando lá não a encontrou 
e resolveu pegar a de um hispano-americano que “botou na 
cabeça e se deu bem da mesma forma”.

No fi lme de Joaquim Pedro de Andrade, o herói é vencido 
pela antropofagia (talvez em referência ao movimento artístico 
da década de 20) sob a gatunagem de Uiara e a entrega fi nal 
aos “prazeres da carne”, pelos quais o herói sucumbiu durante 
toda a história. Já no livro de Mario de Andrade, o herói trans-
forma-se na Ursa Maior, pois “capenga de tanto penar na terra 
sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se 
embora e banza solitário no campo vasto do céu”.

Assim, com heróis criados conforme calha, Macunaíma é o 
herói da cultura popular desnacionalizada, nomeado como tal 
pela nação que o exclui e distancia. Considerando uma popula-
ção que se faz povo dia após dia, mas ainda é muda diante do 
reconhecimento cultural da cultura brasileira, fi ca o questiona-
mento: é possível pensar, e sob qual perspectiva, uma diferen-
ça presumível entre heróis nacionais e populares?

A frase é de Ettore Scola, um dos maiores diretores italianos 
de todos os tempos e um dos mais desconhecidos por estes la-
dos. Scola costuma defi nir seus fi lmes como “o refl exo da forma-
ção do jovem meridional que eu era, vindo a Roma depois de ter 
tido contato com marginais e oprimidos”. Percebe-se um espírito 
comum a quase todos os cineastas, pais ou fi lhos do neo-realis-
mo italiano: o revolucionário de esquerda. Antes que se crie uma 
redoma protetora moldada por preconceitos e jornalismo mar-
rom de colunistas de meia-pataca de Revista Veja e afi liados, há 
de se lembrar que a sinistra deles não é a mesma que a nossa, 
mas os ideais de prevalecimento vindos de que lado forem fo-
ram importados na íntegra com nossos imigrantes.

Vindo eu de família italiana, daquelas em que italianos casam 
com italianos para terem italianinhos, dou-me ao direito de fazer 
essa comparação tendo como base conversas sussurradas ou 
bradadas, ou mesmo quando o elixir de Baco - próprio dos vinhe-
dos da migração -, sobe um pouco à cabeça. Lembrando, é claro, 
que o que segue não tem intuito de ser ofensivo à qualquer fa-
mília italiana, posto que faz parte da raiz meridional citada e não 
difere em nada das alemãs, por exemplo, que povoam quase 
que inteiramente pequenas cidades vizinhas; e não deve ser vis-
to como generalização; lembrem-se, por exemplo, de que o nazi-
fascismo dominou as duas terras como regra por vários anos, e 
da mesma forma que muitos no Brasil ainda idolatram Getúlio 
Vargas como se fosse um herói nacional, muitos daqueles seja 
por uma espécie de alienação histórica ou por nacionalismo ge-
nético têm sentimentos nostálgicos por tempos passados.

FeiosFeios (Referência no geral aplicada aos nordestinos de classe 
baixa, ou muitas vezes ampliada aos não-caucasianos)

Ettore Scola deu luz ao fi lme Feios, Sujos e Malvados (Brutti, 
Sporchi e Cattivi, 1976), na época em que o cinema italiano, a 
despeito da renascença pós-neo-realismo organizada principal-
mente por Fellini, mostrava um mundo utópico de classe média-
alta, em que interagia com a classe baixa somente no âmbito de 
empregados felizes e fi éis – como visto nas telenovelas – isso 
após um período cinematográfi co que auxiliou no renascimento 
da Itália após a derrota da direita fascista na Segunda Guerra, 
irritou e muito a geração dos neo-realistas e seus pupilos.

SujosSujos (Vide FeiosFeios. Adjetivo usado para justifi car pigmentação 
da derme e colorir as peles dos não-europeus, usado também 
para os barracos de favelas ou qualquer bairro fora das áreas 
nobres)

É preciso lembrar que o período cinematográfi co apesar da 
renascença não era dos melhores: Vittorio de Sica e Luchino 
Visconti haviam falecido em 74 e 76 respectivamente, Pasolini 
havia sido assassinado em circunstâncias misteriosas um ano 

antes, Rosselini estava em seus últimos dias e as metáforas de 
Fellini estavam cada vez mais complexas. Aos poucos, a geração 
que tanto havia incomodado os fascistas estava desaparecendo 
ou se remodelando. Era preciso algo que não só criticasse o mal 
declarado, mas o oculto dentro da própria Itália pós-guerra.

Malvados Malvados (Vide FeiosFeios e SujosSujos. Adjetivo de uso amplo e múl-
tiplas variações (velhacos, ladrões, invasores, pecadores, vaga-
bundos, punks, etc.), aplica-se desde marginais de pequeno a 
médio porte, porém restringe-se a eles, até designações de fun-
do religioso, mais especifi camente tudo o que não seja ‘vatica-
nizado’ ou fora das tradições judaico-cristãs. Alheios à tradição, 
família (patriarcado), proteção de propriedade e nacionalismo).

Scola resolveu então não somente criticar a forma que a Itália 
queria aparentar, mas uma alegoria de como as classes abasta-
das viam as menos favorecidas. Para isso abusou do humor ne-
gro, da escatologia e da violência para mostrar como, segundo 
os “belos, límpidos e bonzinhos”, seria a vida dos “feios, sujos e 
malvados”. Para isso dialoga com o primeiro fi lme de Pasolini, 
Accattone – Desajuste Social, e nos apresenta um lado paupér-
rimo da Itália, onde dezenas de pessoas vivem numa pequena 
casa, tal qual ratos amontoados, fornicando, tramando a morte 
do patriarca que esconde o dinheiro do seguro que recebeu após 
furar o próprio olho e extorquindo a avó, a única que recebe al-
gum dinheiro com a aposentadoria.

Com esse lado obscuro da Itália, Scola não só critica a visão 
deturpada das classes como também questiona um dos maiores 
slogans do fascismo, usado até hoje, “Deus, Pátria e Família”.

Scola mostra ainda aos fanáticos de esquerda que ser en-
gajado apenas como manifestação revolucionária é tão utópi-
co quanto o cinema que criticavam. E sem apontar caminhos, 
mostrar heróis ou pregar uma fi losofi a vã com palavras intelec-
tualmente masturbatórias em prol de um povo que muitas 
vezes nem mesmo sabe ler, o diretor usa fábulas, usa o 
humor como arma máxima contra a ignorância e encer-
ra o fi lme com uma das imagens mais explicitamente 
reveladoras, questionadoras e tristes da história do cine-
ma, tudo para que simplesmente se abram dimensões 
novas para o pensar, ao invés de dizer que determinado 
caminho é o correto. Se funcionar em 10% dos casos, o 
cinema já é uma utilidade pública indispensável.

Feios, Sujos e Malvados (Brutti, Sporchi e Cattivi, ITA, 
1976) será exibido no Cineclube Silenzio neste sábado, 
dia 29/03, no SESC Cascavel. A entrada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

“Meu nome é Rafael Luis Pereira, sou de Cascavel, estudan-
te de psicologia e apaixonado por cinema. Gostaria que falasse 
algo que envolvesse essas duas áreas, em que ponto elas se 
cruzam”. Olá, Rafael. Agradeço o contato. Quando ainda no Ca-
derno de Domingo, produzi um material com base em um texto 
de Luciano Ezequiel Kaminski, apontando uma das relações 
que se pode fazer entre cinema e psicologia. Revisitei esse ma-
terial, fi z alguns ajustes e aí segue. Espero que goste.

Em O Cinema e a nova Psicologia, o fi lósofo francês Merle-
au-Ponty (1908-1961) fala sobre a formação do campo visual 
e da sensibilidade, considerando suas implicações na percep-
ção e produção do cinema a partir do confronto dos discursos 
das psicologias Clássica e Moderna. Tomando o campo visual 
como a perspectiva pela qual observamos e somos observa-
dos, Ponty mostra que, no modo como a sociedade moderna 
se constitui, surge uma nova concepção de sensibilidade: a 
sensibilidade moderna.

Para o racionalismo e o mecanicismo da psicologia clássi-
ca, o campo visual é um conjunto de partes separadas que, 
por meio de um estímulo da retina, são justapostas, organi-
zadas racionalmente pela mente, sendo o sentido dado pela 
inteligência alimentada pela experiência. Assim, a visualiza-
ção do mundo e o sentido que as coisas possuem são dados e 
montados por um processo meramente mecânico de fórmula 
‘estímulo-resposta’ e de racionalização do que se percebe.

A Psicologia Moderna, também conhecida por Psicologia 
da Forma, a Gestalt (alemão: forma, confi guração), tem como 
base a fenomenologia e se opõem aos ideais clássicos quan-
do diz que existe uma tendência do intelecto de dar forma e 
confi gurar, de signifi cativamente compor o que se percebe. A 
associação mais comum é com as nuvens: quem de nós nunca 
olhou para o céu e buscou nas nuvens desenhos - formas - co-
nhecidos - com sentido? Na Gestalt, busca-se a compreensão 
da percepção como um conjunto no qual a visão prevalece, ou 
seja, o conteúdo é relegado a segundo plano. Nesse sentido, a 
percepção se dá de uma única vez; não há partes separadas 
e, conseqüentemente, também não há montagens, não se é 
mecânico e nem automático.

Nessa teoria, está implícita na percepção aspectos que 
dizem respeito a inserção do sujeito no mundo: histórias de 
vida, valores morais, sentimentos e emoções, contexto so-
cial... infl uenciam na maneira como signifi camos e interpre-
tamos algo e a percepção obedece a essa confi guração, de 
forma que quando fazemos algo já o fazemos com sentido. É 
por isso que ao saírem de uma sala de cinema, os espectado-
res tem interpretações diferentes do fi lme.

Podemos exemplifi car melhor a estrutura interpretativa da 
sensibilidade na explicação das cores. Ao contrário do que se 
pensa na psicologia Clássica, elas não são atribuídas aos obje-
tos pela inteligência, mas percebidas pela visão, no ato de olhar, 
e possuem relação direta com os demais sentidos. No discurso 
Clássico, os sentidos eram vistos como unidades separadas, in-
dependentes, coordenadas pelo intelecto, mas na Gestalt não: 
aqui eles formam uma unidade e as cores possuem elementos 
não só captados pela visão, mas também pelo olfato, tato e au-
dição. O vermelho é uma cor quente. Considerando que as cores 
não estão no objeto propriamente dito e nem no sujeito interna-
mente, estão na relação entre sujeito e objeto – não há um mun-
do exterior à mente que se organiza internamente – e essa “é 
permeada pelo sentido que se constrói no mundo, não apenas 
racionalmente. O homem ‘é’ dentro do mundo, não está separa-
do dele”1. “Minha percepção não é uma soma de dados visuais, 
táteis ou auditivos: percebo de modo indiviso, mediante meu ser 
total, capto uma estrutura única da coisa, um maneira única de 
existir, que falta, simultaneamente a todos os meus sentidos”2.

Levemos a teoria ao campo das emoções. Elas não estão em nos-
sa mente separadas em departamentos sendo requisitadas confor-
me sentimos. Cada ser expressa emoções de uma forma, segundo 
as relações que estabelece. “Não se trata da externalização física 
de um conteúdo interno” (Psicologia Clássica), mas “uma variação 
de nossas relações com outrem e com o mundo, legível em nossa 
atitude corporal” (Psicologia Moderna). “O corpo também se emo-
ciona, é emocionado, expressa emoção. (...) As palavras, os gestos, 
a inteligência, os sentimentos, ocorrem no corpo, constituem uma 
totalidade, inserida no mundo, nas relações com os outros” 1. 

Os fi lmes têm a capacidade de nos envolver; nós os sentimos: 
rimos, choramos... Isso acontece não somente porque lhe atri-
buímos sentido devido a uma construção intelectiva e abstrata, 
mas principalmente por que o cinema é um produtor de ilusões. E 
essa ilusão se dá na história e também na disposição das cenas, 
nas sobreposições de imagens e sons, no silêncio, na linguagem. 
“Também o sentido de um fi lme e adesão à viagem imaginativa 
que ele propõe se dá pela identifi cação da obra com a realidade 
vivida pelo espectador. Por isso pode-se compreender por que 
determinados fi lmes agradam a uns, e não a outros” 1.

Assim compreendemos o cinema como forma de produção 
de sentido com a força da imagem. Nessa arte ímpar se tem 
a possibilidade privilegiada de discutir a relação entre aspec-
tos técnicos e pensamentos. O bom cinema se faz na com-
preensão da “relação entre linguagem e pensamento, entre 
o individual e o universal”. “O cinema e a fi losofi a, segundo 
Merleau-Ponty, dividem a tarefa de expor e discutir visões de 
mundo. Na medida em que o cinema, não somente enquanto 
(...) linguagem, como forma visual de um mundo de signifi ca-
dos, que o homem percebe, intui e representa, se torna uma 
das formas de arte características da modernidade. Nessa 
ênfase ao visual o cinema (...) faz pensar, solicita as emoções, 
reproduz e produz sentidos e reinventa signifi cados”1.

Cinema e a nova PsicologiaCinema e a nova Psicologia

1 Kaminski.
2 Ponty
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EP do Hate Your Fate explode dos alto-falantes com um 
Crossover surgido de uma cozinha efi ciente que mis-
tura o que há de mais pesado no hardcore e o que há 
de mais rápido no metal. É de pirar. O mais legal é que 
em meio à sonzera que pulsa das guitarras rápidas, 

do baixo e do batera afi ados e do vocal, certeiro é notar 
as letras e ver que esses quatro jovens “inescrupulosos e 
imorais oriundos do velho oeste paranaense, terra de nin-
guém”, vulgo Cascavel, têm muita coisa séria a dizer.

Laughing in Despair resume muito bem não só o primeiro 
EP do HyF – distribuído pela banda e pela Under Rock Re-
cords –, como todo o movimento cultural no qual se inserem 
e defendem. O conteúdo crítico do disco é visceral em cada 
uma das seis faixas próprias, e nos dá um verdadeiro tapa 
na cara. “O mundo não é feito de sonhos, nem de fama e 
fortuna. Olhe ali o desemprego, os problemas enfrentados 
pela educação e saúde pública”. Em seguida nos oferece 
um drink e um conselho: “Escuta só”. E aí, como diz nosso 
colega de Gazeta, Maleski, apontando para as saias justas 
da nossa peculiar política, “quero mais é ver o circo pegar 
fogo em dia de greve de bombeiro”.

As letras são recheadas de marteladas de cunho social, 
cultural e político, mesmo longe de ser um álbum concei-
tual. Municipal Guard, que abre o CD, foi inspirada na oca-
sião em que os membros da banda teriam sofrido abuso 
de autoridade de alguns Guardas Municipais de Cascavel. 
A banda utilizou esse acontecimento para falar dos pré-
conceitos das pessoas, sobre as frases de mesmas pa-
lavras: “Cabeludo, roqueiro, maconheiro, encrenqueiro, 
vândalo...”. 

Fat Devastation segue o mesmo caminho, com a his-
tória de discriminação sobre uma pessoa acima do peso 
no meio social em que vive - em que todos vivemos - e 
que encontrou refúgio na música. Na música en-
controu uma saída para o preconceito.

Já Payback From Pollution reafi rma 
o alerta de que a destruição causa-
da pela natureza – enchentes, ven-
davais... –, nada mais é do que a 
resposta às ações do ser humano. 
Ação-Reação. Stage Dive Posses-
sion é contra extremismos de 
qualquer maneira. Face Your 
Rage é mais um chacoalhão ao 
nosso estilo de vida, com uma 
dose de ironia e humor negro. 
Pra fechar, The Least, The Beast 
traz uma leitura singular da má-
xima neoliberal The Least, The 
Best (Quanto menos, melhor).

Quando se fala em sonoridade, o HyF soa original e criativo ao mesmo tem-
po em que transparece dezenas de infl uências: D.R.I., Suicidal Tendencies, 
Attitude Adjustment, English Dogs, Corrosion of Conformity, S.O.D., Municipal 
Waste, S.D.I., No Mercy, Cryptic Slaughter, Hirax, Excel, Crumbsuckers, Gang 
Green, Broken Bones, Lobotomia, Ratos de Porão, Força Macabra, Werma-
cht, Exodus, Vio-lence, Demolition Hammer, Gammacide, Rattus, Dead Ken-
nedys, Minor Threat, GBH, Raw Power, com um justo adendo: “and a lot of 
other 80’s noises!!!”.

É na música honesta que a banda vai levando a vida, encontraram 
um lugar para Gargalhar no Desespero – uma das interpretações para 
o nome do EP. Reinaldo Vuicik (Vocal), Pedro Tomaz (Bateria e Ba-
cking Vocals), Pedro Gurgacz (Guitarra e Backing Vocals) e Cristia-
no “Fétinho” Tortato (Baixo) têm a consciência de que não fazem 
um som inovador. Nem é a proposta deles. O que querem, e isso 
fazem muito bem, é resgatar uma essência musical perdida 
num turbilhão de modismos e bandas de desajustados que 
jogaram no ralo muita história para aparecer na MTV. 
“São os prostitutos”, dizem eles. 

Nessa retomada a banda cresce exponencial-
mente, com música e músicos de qualidade. 
Aliás, Fétinho e Tomaz também tocam no 
Alcoholic Mosh, uma das mais empolgan-
tes bandas de thrash de Cascavel. Tive o 
prazer de ver o Hate Your Fate ao vivo. A 
casa de shows quase vem a baixo. A 
galera tem uma tremenda presença 
e uma energia contagiante, fora que 
os caras são pra lá de gente fi na.

Contato:
Hate Your Fate
45 3226 0008 – Pedro
45 3225 0342 – Reinaldo

http://www.myspace.
com/hyfcrossover

onheço um crítico de rock que realmente torrou to-
das as suas economias e dirigiu de St. Louis, onde 
vivia, até para lá de Nova Iorque, passando por Chi-
cago, Detroit e Nova Jersey, PARANDO EM TODA E 
QUALQUER PRATELEIRA DE OFERTAS DE DISCOS 

AO LONGO DO CAMINHO.  Esse foi o objetivo de toda a 
viagem, encontrar pilhas de discos para pechinchar.  Ob-
viamente este cara é um verdadeiro lesado com um pa-
rafuso a menos, e já dá para sacar aonde isso tudo pode 
te levar com um pouco de sorte e alguma dedicação: um 
beco sem saída. 

Falando desse mesmo lesado eu me lembro de outro 
lance fundamental para se tornar um crítico de verdade. 
Você tem que encontrar alguma banda sei lá onde que já 
tenha dois ou três álbuns meia-boca lançados, e o mais 
importante, quanto mais obscuro melhor, tem que ser al-
guma coisa que absolutamente ninguém no mundo a não 
ser você e outras duas pessoas conheçam (o manager do 
grupo e a mãe de algum componente) e o que você vai fazer 
é FALAR SOBRE ESSE BANDO DE NULIDADES OBSCURAS E 
SUAS GRAVAÇÕES COMO SE ELES FOSSEM A COISA MAIS 
TRANSADA NA HISTÓRIA DA MÚSICA! Você tem que encher 
a bola dos caras pra valer, eles são os seus queridinhos, e 
só você mesmo para perceber a verdadeira grandiosidade 
deles, então tem que sair e dizer para todo mundo que eles 
são melhores do que os Rolling Stones, que eles batem os 
Beatles preto-no-branco, que eles mumifi caram o Grateful 
Dead e que eles são o mais signifi cante e profundo vigor 
musical do mundo. Algum dia o verdadeiro talento deles 
será reconhecido e você será reivindicado como alguém que 
viu para além de seu próprio tempo. Às vezes esse esque-
ma rende pra valer, como se você tivesse descoberto um 
Captain Beefheart ou um Velvet Underground da vida, muito 
antes de eles terem se tornado tão conhecidos, embora eles 
não possam ser tomados como exemplo por conta de que 
o grupo que você tem de escolher tem que ser tão obscuro 
que ninguém reconheceria no trabalho deles algo próximo 
a um disco, como também ninguém iria prestar atenção a 
não ser você mesmo e, no máximo, estariam atazanando 
alguém perdido em algum fi m de mundo qualquer se não 
fosse pelos seus dedicados esforços.

O lesado (do parágrafo anterior) surgiu outro dia nessa 
redação com um lulu, melhor, com um casal deles: ele só 
fala sobre o Amon Duul II, o Bang e o Budgie (*Amon 
Dull II é uma banda de rock progressivo alemão; 
Bang é um power trio da Flórida e Budgie é uma 
banda de hard rock – todas dos anos 70). Nunca 
ouviu falar deles? É o que eu pensava. E você pro-
vavelmente jamais sairá ileso se esse lesado esti-

ver por perto para te amolar com essas 
bandas. Amon Dull II é esse 
experimental-psicodélico-
avant-garde-aleatório-free 
jazz-eletrônico-espa-

cial-sintetizado grupo de rock da Alemanha. Aliás, tem 
tudo o quanto é tipo de coisas por lá, inclusive, até dois 
grupos com o mesmo nome, Amon Dull I e Amon Dull II 
– mas eles só têm três álbuns lançados por aqui e essa 
campanha publicitária de um homem só a favor deles. 
Acontece de eles serem realmente bons, mas isso está 
fora de questão. E o Bang e o Budgie, suas outras duas ob-
sessões são um tipo de imitação do Black Sabbath, uma 
da Flórida e outra da Inglaterra, uma boa o sufi ciente e ou-
tra nem tanto.  Então ele e outro crítico do Texas (também 
já mencionado antes) enviam enormes cartas furibundas 
um para o outro dizendo o quão estúpidos eles são, porque 
o crítico texano não gosta do som do Budgie ou algo assim. 
Dá para sacar uma parada dessas?

Daí que eu também me tornei um obcecado pelo Can, 
uma outra meleca psicodélica que tem uma porção eletro-
ragas (*raga = música indiana de improvisação) com 17 mi-
nutos de jams (*improvisação livre), e o cara ouve um lado 
do disco dele uma vez e diz pra mim: “Você não acha o Can 
melhor do que os Stooges? (*Stooges é a primeira banda de 
Iggy Pop). Saca o que eu quero dizer? Quando durante toda 
a semana ele passa me perguntado coisas como “você não 
acha que o Amon Dull II é o maior grupo da história?” e “Você 
não acha que Dance of Lemmings (um dos  álbuns do Amon 
Dull II que contém clássicos como Dehypnotized Toothpaste, 
Landing in a Ditch e A Short Stop at the Transylvanian Brain 
Surgery) é o maior álbum de todos os tempos? E eu continuo 
dizendo que não, mas ele não quer aceitar não como uma res-
posta, ele é um homem com um Plano! Um cruzado da crença 
nos Gênios Renegados. Então você já percebeu qual é a chave: 
persistência. Faça de você mesmo um total aborrecimento, e 
as pessoas vão começar a te levar a sério. Ou pelo menos vão 
parar de fi ngir que você não existe. E se você quer continuar 
nesse obscuro passeio de montanha russa, existem 
zilhões de bandas alemãs: pegue um Guru Guru 
ou então Floh de Cologne, por exemplo, es-
sas são qualifi cadas como duas das 
melhores escolhas na sessão 
de Obras Primas Obscuras 
da História, 
e certa-
men-

te elas são porque ambas são importadas e você não irá 
conseguir achar ao menos um single do Floh de Cologne 
ou do Guru Guru onde quer que seja nos Estados Unidos a 
não ser que você encomende-o especialmente da Alema-
nha! Ninguém vai saber como é que é o som dos caras e 
então vão ter de dar ouvidos a este obcecado que vos fala. 
Como podem ver, o lesado aqui abiscoitou para si mes-
mo então um item verdadeiramente quente, mas chances 
como essa acontecem uma vez só na vida.

Isso exige muito cuidado com as qualifi cações.  Gosta 
do que vê?  Vai lhe dar uma oportunidade? Bem, fi que 
pronto, porque a grande chance está ali mesmo depois 
da esquina. A única coisa a mencionar antes de você em-
barcar em sua carreira como crítico de rock é que talento 
não tem absolutamente nada a ver com isso, então não 
se preocupe se você não sabe escrever. Nem mesmo se 
preocupe se você não consegue fazer alguma declaração 
com sentido. Não se preocupe se você não consegue 
assinar seu nome com um X. Qualquer um pode fazer 
essa nhaca, tudo o que se precisa é de um alto nível de 
inconsciência e alguma habilidade para se jogar merda 
no ventilador. E a merda já vem pronta para usar, você 
nem tem que pensar nela. Tudo o que você tem de fazer 
é mandar para cima do ventilador. De qualquer manei-
ra, todo tipo de palavra que você vai precisar já foi es-
crita antes mesmo, estão nas páginas amareladas das 
edições de Shakin’ Street, Rolling Stone, Creem e todas 
as demais; então é só sentar e ler e reler aquelas coisas 
todas, todos os dias, e logo você terá memorizado pará-
grafos inteiros de críticas de discos antigos, o que não é 
somente uma boa maneira de impressionar as pessoas 
em festas e as garotas que você está tentando conquistar 
com sua erudição, mas também permite que você pos-
sa plagiar o tanto que quiser. E não se preocupe em ser 
pego, porque ninguém nesse negócio tem alguma me-

mória, além do mais, todos são também plagiadores, 
tirando que todas as críticas de discos dizem também 
a mesma coisa. Eu aprendi a escrevê-las na Down-
Beat, e é a mesma coisa na Rolling Stone; é a mesma 
josta em qualquer outra que for. Apenas manobre e 
arranje tudo num outro contexto.  Pegue um clichê e 
grampeie em outro, e se você fi car cansado de pen-
sar sobre como é ser um crítico de rock, lembre-se 
de William Burroughs e o método Cut-up e considere 
tudo como sendo um tipo de invenção vanguardista. 
Eu faço isso o tempo todo.

(termina na próxima semana)
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