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“You’re in the psycho circus
And I say ‘welcome to the show’”.

Psycho Circus (KISS) | ALT p.5
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metafísicas que constituem uma exposição da trajetória do 
pensamento cartesiano na sua marcha metódica de estabe-
lecimento de verdades. O tópico Objeções e Respostas traz 
os resultados da avaliação da fi losofi a de Descartes por parte 
de fi lósofos e teólogos da época. Por fi m, Paixões da Alma 
traz a incursão do fi lósofo no domínio das questões morais. 
“Descartes nos indica que a conduta ética, por depender em 
parte de elementos extrateóricos, está mais submetida à 
prudência do que a uma ciência absolutamente rigorosa”.

A acadêmicos de direito e advogados, Vade Mecum – Re-
ferenciado da Legislação Brasileira 2007 (Ed. Primeira Im-
pressão, 6ª edição, 2007), organizado por Antonio Carlos Fi-
gueiredo.  “Uma obra cujos limites transcendem as páginas 
impressas. Algo absolutamente inovador”, em destaque na 
contracapa. Quando a propaganda é demais... Mas o mate-
rial parece ser bem completo mesmo. Nas mais de mil e tan-
tas páginas, é possível conferir a Constituição Federal, os có-
digos Civil, Penal, Tributário Nacional, Comercial, de Defesa 
do Consumidor, Brasileiro de Trânsito, Eleitoral, Consolidação 
das Leis do Trabalho... e por aí vai... R$ 35.

Templários – História da Ordem dos Pobres Cavaleiros 
de Cristo e do Templo de Salomão (Madras Editora, 400 p., 
2006), de Alfredo Paschoal. O autor baseia-se em fatos histó-
ricos que mostram, entre outras possibilidades, que o Santo 
Graal e o sudário de Turim, por exemplo, atravessam a exis-
tência dos Templários, que as raízes dessa ordem podem ser 
anteriores ao nascimento de Jesus Cristo. R$ 30.

A promoção da semana é da biografi a Jesus - O maior ho-
mem do mundo (Prestígio Editorial), de A. N. Wilson. O preço 
real do livro é R$ 29, mas está por R$ 12. E se levar duas 
edições, fi ca R$ 10 cada. Com base “No exame detalhado de 
numerosos textos de época, inclusive os Evangelhos, o autor 
contesta certas passagens da vida de Jesus e apresenta no-
vas interpretações, que tornam mais vívida a imagem deste 
que é, sob qualquer enfoque, um dos homens mais extraordi-
nários de todos os tempos”.
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Panis et
Circenses

emblogado

ao leitor

mundo sebo

“Já até sei que tem alguma coisa a ver com o Billy”. 
“Oi, Mandy”. “Cinco pontos pra mim. O que você está fa-
zendo?”. “Me escondendo dos palhaços”. “A história do 
palhaço, eu já devia saber. Cai fora daí...Vai me obrigar 
a perguntar, não vai?”. “O quê?”. “Pra que são essas la-
ranjas?”. “Elas não são laranjas, isso são tangerinas”. 
“Tá bom. Pra que então essas tangerinas?”. “Palhaços 
odeiam tangerinas. Mexe com o equilíbrio deles”. “Quem 
foi que disse essa besteira? ...Billy, você tem de supe-
rar esse medo ridículo de Palhaços”. “Quem chamou de 
ridículo. Muito bem. E seu medo de patinadores artísti-
cos profi ssionais?”. “Isso não é medo. Eu só não confi o 
no jeito que giram”. “Você tem que acreditar em mim, 
Mandy. Os palhaços são encarnações do mal supremo. 
Eles querem ser a espécie dominante no planeta. E vão 
nos destruir para conseguir isso. DESTRUIR LEGAL, DES-
TRUIR LEGAL, DESTRUIR LEGAL, DESTRUIR LEGAL...” (As 
terríveis aventuras de Billy e Mandy).

Na psiquiatria, coulrofobia é o termo utilizado para 
designar o medo de palhaços. Afl ige adolescentes e 
adultos, mas principalmente crianças. Medo adquirido, 
geralmente, após alguma experiência traumática com 
um indivíduo singular ou ao deparar-se com um palhaço 
ameaçador. O resultado são ataques de pânico, arritmia 
cardíaca, perda de fôlego, náusea e suor.

O papo é sério. Prestenção: o IT, do Stephen King, 
puxava as criancinhas pelos bueiros; a Vovó Mafal-
da era homem; o Bozo, alcólatra; o Coringa, então... 
completamente insano, sai destruindo tudo por 

uma boa piada... 
Sem graça... 
Os palhaços 
não são mais 
os mesmos. 
E que história 
é essa de que 
somos todos 
clowns? Quem 
esse tal Fellini 
pensa que é?

Uma edição que 
quer homenagear o tea-
tro e o circo por meio de uma 
boa conversa com os simpáticos clowns cascavelen-
ses do Grupo Sério: teatro circense ‘da melhor quali-
dade’. Uma sincera e sinistra brincadeira àqueles que 
já nos fi zeram tanto rir e também chorar. Uma piada 
ao estilo Psycho Circus, do Kiss:

“Olá! Aqui estou eu. Aqui estamos nós. Nós somos 
um. Eu tenho esperado esta noite chegar. Levante-se! 
Agora é hora de pegar o meu lugar. A maquiagem está 
escorrendo pelo meu rosto. Somos exilados da raça hu-
mana. Você está no psicótico… Você está no circo psicó-
tico. E eu digo ‘bem-vindo ao show’. Eu tenho esperado 
aqui para ser seu guia. Então venha. Revele os segredos 
que você mantém guardados. Levante-se! Ninguém sai 
até que a noite tenha acabado. Os amplifi cadores co-
meçam a zunir. O carnaval apenas começou”.

A vida 
como ela é...
hoje

A busca pelo
tesouro perdido
A busca pelo
tesouro perdido

(por Equipe
Gazeta ALT

“Uma história passional, de traição e 
vingança”

São as andanças sem compromisso pelo mundo virtual 
as que mais nos rendem bons frutos. Numa dessas madru-
gadas, encontramos O Crepúsculo. Um site curitibano de 
contos narrados em forma de fotonovela. Um visual muito 
bacana com infl uências estéticas dos anos 1960 e 1970, 
além de clássicos noir, Pop e Op Art, o universo de Tim 
Burton, fi lmes de Tarantino e quadrinhos. São inúmeras 
referências que compõem uma mistura autêntica do re-
tro das telenovelas e do moderno das apresentações em 
Flash, com trilha sonora e efeitos. “Uma nova maneira de 
se expressar e escrever histórias baseadas na vida das 
grandes metrópoles”. Uma técnica que começou nos anos 
1940, na Itália; tornou-se popular no Brasil na década de 
1970; e agora revive na malha virtual da tecnologia.

Quanto à escrita, o criador do projeto, diretor e roteirista, 
Fabiano Vianna, cita Nelson Rodrigues, Suzana Flag, Ítalo Cal-
vino, James Ellroy, Fausto Fawcett, Woody Allen e Jorge Luís 
Borges. Um pacote e tanto de bases fortes. Também estão 
no grupo responsável pelo folhetim eletrônico a produtora 
executiva Michele Franco, o diretor de fotografi a Bruno Zotto 
e uma equipe de fotógrafos, produtores e atores. Além das 
fotonovelas, O Crepúsculo já produziu dois videoclipes e uma 
vinheta para TV, a saber: Garoto de Aluguel, regravação de Zé 
Ramalho na voz da cantora curitibana de MPB Thaís Gulin; 
Coleção de Amores, do cantor e compositor carioca Rodrigo 
Bittencourt; e a vinheta do programa Procurando Quem?, do 
Canal Brasil. crepusculo.com.br é um caminho inexorável a 
qualquer amante de arte.

A segunda dica de hoje é para aqueles que realmente pen-
sam que fazer samba não é simplesmente contar piada. Um 
complô de formados na Facha (Faculdades Integradas Hélio 
Alonso), no Rio de Janeiro, dois jornalistas e dois publicitá-
rios, reuniu uma paixão e passou a discuti-la com proprie-
dade no blog O samba é meu dom. Lá você encontra peças 
interessantíssimas sobre essa melodia que embala a vida do 
Brasil, história e cultura.

Crônicas, Matérias, Fotos e Vídeos são os tags ou cate-
gorias em que é possível ler, por exemplo, a matéria sobre 
as míticas rixas do mundo do samba, com a espirituosa 
ilustração de um Chico (Buarque) “Blue Eyes” contra Little 
Martin (Martinho da Vila). Há ainda um espaço para ser 

embalado durante a leitura com alguns bons sam-
bas. Os responsáveis são Bruno Villas Boas, Emi-
liano Mello, Thales Ramos e Thiago Dias. Aos que 
têm ou não samba no pé, e gostam de histórias 
bem escritas sobre o tema, osamba.net.

Confi ra ainda nossa indicação regional e a úl-
tima dessa semana: cactolacto.blogspot.com. 
“Não tenho objetivo específi co; como diria Le-
minski, escrevo e pronto”. Essa é a resposta da 
estudante de comunicação social da Unicentro, 
de Guarapuava, Adriana Possan, sobre por que 
escreve o Cacto Lacto. “Pretendo mesmo é ma-
lhar minha escrita e de lambuja consigo expor 
meus pensamentos”. Divida pensamentos por 
lá, vale a pena. Olhe um trecho: “Depois das seis 
da tarde tudo fi ca mais bonito, até o sorriso ban-
guelo do mendigo feio que passou por mim. Me-
lhor achar bonito que achar feio. Dói menos”.

Toda semana temos uma grata surpresa nos sebos de 
Cascavel, seja pela raridade de determinada obra, seja pelo 
preço, pelos amigos que fazemos ou reencontramos entre as 
prateleiras... Nesta semana, o grande barato foi achar parte 
de uma coleção de DVDs no Sebo Arca, que fi ca na Castro 
Alves, quase em frente ao Alfa Plaza, no Centro de Cascavel.

Trata-se de seis volumes da Coleção Isto É Festival de Ci-
nema Brasileiro. São seis fi lmes a R$ 9 cada: O Bicho de Sete 
Cabeças, de Lais Bodansky, com Rodrigo Santoro; O Dia da 
Caça, de Alberto Graça; Coração Iluminado, de Hector Baben-
co; O Homem Nu, de Hugo Carvana, baseado no roteiro de 
Fernando Sabino; Amores Possíveis, de Sandra Werneck; e 
O Xangô de Baker Street, de Miguel Faria Júnior, baseado no 
romance de Jô Soares.

Ainda na sessão de DVDs, dois títulos bem interessantes. 
O primeiro deles é o clássico Rapsódia em Agosto (1991), 
de Akira Kurosawa. O penúltimo fi lme do mais famoso dire-
tor japonês traz Richard Gere e Fumiko Honma à frente de 
uma refl exão crítica sobre o trauma intransponível do ataque 
nuclear norte-americano às cidades Nagasaki e Hiroshima. 
R$ 10. O outro título é Agora ou nunca, de Mike Leigh. Esse 
drama, que entrou na mostra competitiva de Cannes daquele 
ano, comove ao trazer a história de uma família completa-
mente desunida que tem de se reconstruir diante da grave 
doença de um dos fi lhos. R$ 16.

Ainda antes dos livros, uma dica também de CD. Não é 
que Keys To Ascension do Yes está por lá? Pra quem não 
conhece, o Yes é uma grupo de rock progressivo britânico 
surgido em 1968. Depois de várias mudanças de forma-
ção, mudanças de rumo, desaparecimentos, em 1996 a 
banda surpreendeu os fãs com três shows em San Luis 
Obispo, na Califórnia, com a primeira e clássica formação: 
Jon Anderson (vocal), Chris Squire (baixo), Tony Kaye (tecla-
do), Peter Banks (guitarra) e Bill Bruford (bateria). A grava-
ção dos shows rendeu os discos ao vivo Keys to Ascension 
e Keys to Ascension 2. Em fevereiro de 2007, Anderson 
anunciou a que banda se reuniria em 2008 para uma turnê 
dos 40 anos... o jeito é esperar e torcer.

Ok, chegamos aos livros. O primeiro que indicamos nesta 
semana do Sebo Arca é o romance Cidades da Planície (Com-
panhia das Letras, 343 p., 2001), da Trilogia da Fronteira de 
Cormac McCarthy, traduzido por José Antonio Arantes. A tra-
ma é situada em uma fazenda no Novo México, no ano de 
1952. A vida simples e trabalhadora de dois caubóis amigos, 
John Grady Cole e Billy Parham, é modifi cada para sempre 
e de forma violenta por uma paixão. Cormac transforma o 
gênero western em alta literatura. A agudeza emocional de 
sua prosa dá vida nova à velha e boa cultura dos caubóis. 
“Majestoso [...] Escritores assim competem com os próprios 
deuses”, exagera um pouco o Washington Post Book World. 
“O triunfo da prosa, renovado infi nitamente”, completa o Pu-
blishers Weekly. R$ 12.

Aos interessados em papos mais fi losófi cos, Descartes 
(Ed. Nova Cultural, Coleção Os Pensadores, 5ª edição, 297 p., 
1991), traduzido por J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. Nessa 
obra, que custa R$ 13, é discutido o Discurso do Método, con-
siderado o texto inaugural da fi losofi a moderna. Nesse texto, 
Descartes expõe as condições do que para ele é o autênti-
co trabalho fi losófi co. O livro também trata das meditações 
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folhetim

(por Roberto
Antonio Deitos*

(por 
Julliane Brita

Portfólio 
Global
Do Ser

Humano

Dos
cafundós 
do Oeste 

do Paraná

Poema IPoema I
em muitas palavrasem muitas palavras

Poema IIPoema II
algumas palavrasalgumas palavras

Poema IIIPoema III
poucas palavraspoucas palavras

Poema IVPoema IV
menos palavrasmenos palavras

Poema VPoema V
quase sem palavrasquase sem palavras

Poema VIPoema VI
duas palavrasduas palavras

Poema VIIPoema VII
uma palavrauma palavra

Muitas classifi cações
ações pré-fi xadas
cotações nos índices ofi ciais
os indicadores de evolução
revelam os níveis de pobreza nacional e mundial
infi ndáveis somas sobre os seres humanos
seus usos rentáveis 
nos cálculos de rentabilidade global.

Números crescentes e descrentes empilhados
nos tabuleiros das pesquisas governamentais
aumentam as estatísticas do combate à pobreza
nos informes das agências internacionais
números incontáveis das somas econômicas
e dos desejos fi nanceiros insaciáveis.

O foco da focalização na pobreza
revela a pobreza focalizada 
nos princípios da desigualdade 
níveis de pobreza 
como criação natural
a vida vira uma peça mercantil 
vendida como uma mercadoria.

Justifi cada a classifi cação da pobreza
procura-se quem é mais pobre na pobreza 
nos níveis da pobreza classifi cada
aparecem medidas de desigualdade consentida
que revelam a negação do ser humano
como um baú em desuso de números amontoados.

Das necessidades humanas 
os indicadores falam pouco
expressando erros técnicos
ou complexas análises econômicas
que não conseguem calcular
a vida em números.
A vida fi ca em desuso
Submetida como consumo
fruto expandido da acumulação do capital.

Necessidades humanas remetidas ao desuso
no portfólio das desigualdades sociais
como coisas insignifi cantes de seres descartados
como se fossem coisas inúteis 
que passeiam sem destino
no deserto da desumanização
tratadas como um cuspe da civilização do capital
portfólio global do ser humano.

Muitas classifi cações
indicadores de evolução
sobre os seres humanos
nos cálculos de rentabilidade global
nos tabuleiros das pesquisas
a vida vira uma peça mercantil
como um baú em desuso de números amontoados
ou complexas análises econômicas
a vida em números
necessidades humanas remetidas ao desuso
como se fossem coisas inúteis 
tratadas como um cuspe da civilização do capital
portfólio global do ser humano.

Classifi cações
indicadores
sobre os seres
cálculos
tabuleiros
pesquisas
peça mercantil
números amontoados
complexas análises
necessidades humanas
remetidas ao desuso
coisas inúteis
tratadas como um cuspe
portfólio global.

Seres humanos
peça
números
análises
necessidades
desuso
inúteis
cuspe
global. Humanos

desuso
global.

Desuso
global.
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* Pedagogo e Especialista em Fundamentos da Educação pela Unioeste. Mestre e Doutor em Educação pela Unicamp. Professor do Curso de Pedagogia e do Programa de Mestrado em Educação da Unioeste, Cam-
pus de Cascavel. Pesquisador e Coordenador do Geppes (Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Social), E-mail: rdeitos@uol.com.br.

Sobre a palavra cafundó

A palavra
É pílula psicodélica
Brinquedo lúdico, caleidoscópico,
(dê-me uma só palavra
e farei a sua multiplicação virótica
em mil e uma imagens). (...)

(Solivan Brugnara)

VII. O objeto que aprendeu a voar

Nas suas esculturas
a beleza sólida, de objeto tátil
mostrava uma talhe leve
e cada vez mais e mais sutil até ser desenho,
(este substantivo
com alma de adjetivo).
Mas, seus traços no papel
também foram
transformando-se
e ficaram tão etéreos
que viraram poema.

(Solivan Brugnara)

Há uma parceira incondicional das horas em que lemos. 
A memória. Na verdade, chamo aqui de memória o que po-
deria chamar de rol de conhecimentos, portfólio de idéias, 
background, leitura de mundo ou simples relacionar/racio-
cinar informações. É um recorrer natural, inevitável, em que 
possibilitamos o interagir que fundamenta a relação sempre 
ambígua entre leitor, obra e autor. Lembrar Ingedore Koch 
neste momento parece conveniente. Quando Koch sintetiza 
em três as formas de conceber a linguagem humana – a 
saber, como representação; ferramenta de comunicação; e 
como forma e lugar de interação – inferimos a possibilidade 
de agregar as três ao texto. A obra de cada autor é o espelho 
do mundo e das idéias que este carrega; é ainda uma forma 
de comunicação, a inerência do contar; e é, sobretudo, o lu-
gar fundamental da interação, o dizer para o outro sobre si e 
sobre o seu estar no mundo.

A leitura do poema, em especial, é a leitura do sujei-
to poético, o eu imbuído de lirismo diante do mundo. Não 
é o autor, não é o poeta. É o eu-lírico. Repleto de pistas 
textuais que, em comunhão às leituras daquele que quer 
apreender o texto, farão com que o leitor compreenda e 
aprecie ou não o que lê. Umberto Eco reconhece no texto 
ainda os espaços brancos, lacunas que serão preenchidas 
pelo leitor. Este deve oferecer ao texto a iniciativa de inter-
pretar, de acordo, sempre, com as delimitações sugeridas 
pelo espaço da obra. Pura interação entre os dois respon-
sáveis pela construção do sentido: obra e leitor.

Embora um tanto extensa faz-se compreensível uma 
introdução ao tema. Interpretar é sempre uma visão, um 
recorte do agente leitor. Ainda que físico o texto seja sem-
pre o mesmo, há um texto subjetivo diferente a cada novo 

olhar. É fi rmada nessa – ou melhor, na minha – perspec-
tiva que apresento aqui o livro Incoerências (Calgan, 174 
p., 2007), de Solivan Brugnara. Um livro de muitos textos. 
Poemas, excertos de prosa, ilustrações, partituras. Muitas 
leituras a cada novo olhar.

Solivan Brugnara é um poeta que nasceu em Dois Vizi-
nhos e mora em Quedas do Iguaçu. Formou-se em Admi-
nistração de Empresas pela Facepal (Faculdades Reunidas 
de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas de 
Palmas). Um fi lho da região.

Em Incoerências – escrito oportunamente na capa in coe-
rências –, encontramos um mistifório de estilos. Um moder-
no moderado, um talvez pós-moderno atordoado. Para o crí-
tico Ademir Demarchi, “Brugnara escreve como quem parece 
querer fazer pacotes congelados de palavras, esmagadas, 
amarfanhadas, constituindo miscelâneas cuja característica 
é fugir a um estilo único e agir como uma ventosa que suga 
todas as possibilidades de expressão, sempre ainda insufi -
cientes, afi nal o sentido da vida e, em última instância, da pa-
lavra, é inalcançável, ainda que se possa percorrer o caminho 
da sua busca”. Das possibilidades de expressão, é destaque 
o uso também da pintura para referenciar a obra poética. Re-
cortes centrais que espelham o estilo indefi nido do autor.

Há muita conversa entre literatos. Poetas como Mário 
Quintana, Vinicius de Moraes e Carlos Drummond de An-
drade, o romântico Johann Goethe, o regional Jairo Perei-
ra ou o francês Arthur Rimbaud, todos fi gurando direta ou 
indiretamente. Poemas destinados ou que brincam com 
o estilo desses poetas. René Magritte e Vincent Van Gogh 
são dos artistas que também bailam na obra, além dos 
espectros de Pablo Picasso e Salvador Dali que pululam 
nos traços. É uma bem tecida junção de muitas formas de 
descrever o mundo observado.

A obra toda, aliás, forma um grande painel de observa-
ções. Um sujeito que olha o mundo, percebe o sentido do 
que vê, repassa o olhar tracejado. O leitor ganha os espa-
ços brancos de Eco e os preenche com a própria vivência 
e com as referências oferecidas pelo autor. Um pouco de 
tudo, numa leitura feita de fragmentos de amplo e forte 
teor artístico. Um livro que pode ser lido por poemas, por 
trechos, ou por unidade. Um ótimo poeta dos cafundós 
deste canto do Paraná.
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Filosofia
Natureza
e Política:

Aristóteles:
por que vivemos
coletivamente?

(por Wilson
Antonio Frezzatti Jr*

(por José
Luiz Ames*

Em artigo anterior (Por que a Filosofi a nasceu na Gré-
cia?), apresentamos a visão do fi lósofo francês Jean-Pierre 
Vernan sobre o nascimento da Filosofi a na Grécia do sécu-
lo VI a.C. A Razão grega é, em essência, política, pois foi 
justamente no debate público que a refl exão se desenvol-
veu: o pensamento racional substituiu o mito e introduziu o 
número e a geometria tanto na ordem cósmica quanto na 
ordem pública. Mas, quanto à Natureza, qual a relação que 
se estabelece entre ela e a razão? Aqui podemos abordar 
um aspecto que diferencia a razão política grega da razão 
experimental da ciência contemporânea: o uso da matemá-
tica para conhecer e dominar a Natureza.  

A partir de Parmênides de Eléia (cerca de 500 a.C.), a 
Filosofi a começa a constituir um domínio próprio: depois 
de se indagarem a respeito da ordem, como se formou e 
como se mantém, os fi lósofos refl etem acerca do Ser e 
do Saber. Dessa forma, a fi losofi a teve que criar concei-
tos e linguagem próprios, ou seja, sua própria raciona-
lidade; mas essa lógica não era utilizada para explorar 
a natureza: entre a matemática e a experimentação da 
natureza pelos modernos (não utilizada pelos gregos) 
não havia a relação grega que havia entre a geometria e 
a política. Ao contrário do mundo social, a natureza era, 
para os gregos, o domínio do aproximado, não do cálculo 
rigoroso. O exemplo mais bem acabado dessa concep-
ção é o interdito aristotélico ao uso da matemática na 
investigação da Natureza (Física).

Aristóteles (384–322 a.C.) entendia ser uma aberra-
ção o uso da matemática pelos físicos. O conhecimento 
da natureza deveria se realizar por meio da lógica, pois 
os objetos naturais eram diferentes dos objetos matemá-
ticos. Essa distinção fundamenta a classifi cação aristo-
télica das ciências: 1. Ciências teoréticas (busca da ver-
dade): a) Física: estuda os seres que possuem existência 
própria e que estão sujeitos à mudança; b) Matemática: 
estuda os seres imutáveis e que existem apenas como 
aspectos da realidade concreta; c) Metafísica: estuda os 
seres que, ao mesmo tempo, têm existência própria e 
são imutáveis: as causas primeiras e mais universais (o 
ser enquanto ser); 2. Ciências práticas (práxis) (estudo 
da ação humana): a) Ética; b) Política; c) Economia; e 3. 
Ciências poéticas (poiesis) (produção de obras exteriores 
ao agente), por exemplo: medicina, escultura, música, 

etc. A Física trataria dos objetos que realmente existem e que 
estão sujeitos a mudanças, ou seja, dos objetos naturais, e a 
matemática, daqueles que não existem separados dos obje-
tos concretos e que não sofrem mudanças, ou seja, dos ob-
jetos abstratos. Em outras palavras, a matemática não pode 
conhecer a Natureza. Nas palavras do próprio Aristóteles: “a 
precisão rigorosa da matemática não deve ser exigida em to-
dos os casos, mas somente no caso das coisas que não pos-
suem matéria” (Metafísica). Essa concepção foi incorporada 
pela Filosofi a Escolástica na Idade Média e, apoiada pela 
Igreja Romana, acaba se tornando dominante. O interdito da 
aplicação da matemática à natureza só foi efetivamente aba-
lado com Galileu Galilei (1564-1642). Notem: dois mil anos 
após Aristóteles e, mesmo assim, após muita discussão e 
ameaças de condenação à fogueira. 

Galileu é considerado um dos maiores cientistas de 
todos os tempos e o primeiro cientista moderno. Seu 
livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mun-
do ptolomaico e copernicano (1632) é um marco na 
ciência e na Filosofi a, pois defende contra a Santa 
Inquisição a concepção heliocêntrica de Copérnico 
e o movimento da Terra, além de demolir a cos-
mologia e a ciência de Aristóteles. Ao destruir o 
aristotelismo, Galileu constrói um novo Universo, 
homogêneo e passível de matematização: “[O 
Universo] está escrito em língua mate-
mática, os caracteres são triângulos, 
circunferências e outras fi guras 
geométricas, sem cujos meios 
é impossível entender huma-
namente as palavras; sem eles 
nós vagamos perdidos dentro 
de um obscuro labirinto” (O en-
saiador). Portanto, para que a mate-
mática pudesse ser utilizada pela ciência, 
houve necessidade de mudanças no pensamento 
humano: alterações nas concepções de universo e 
de ciência e no próprio signifi cado da existência do 
homem, entre outras. 

Embora a matemática não tenha mais o pa-
pel atribuído a ela por Galileu, a ciência con-
temporânea tem no formalismo matemáti-

co uma 

o que pode
e o que 
não pode
ser calculado

ferramenta sem dúvida indispensável para dominar a Nature-
za, no que talvez até exageremos atualmente. Ironicamente, 
a Política hoje – pelo menos é essa a impressão geral - é o 
campo do imponderável e do imprevisível. Talvez, ainda uma 
vez mais, tenhamos que voltar aos gregos.  

ErrataErrata
Dissemos no artigo anterior que Pierre Vernant estaria 

vivo, no entanto, ele faleceu em 9 de janeiro de 2007, depois 
de termos escrito o artigo.

Vivemos organizados em coletividades. 
Essa forma de existência pode parecer ób-
via, mas jamais para um filósofo. Este se 
pergunta: Que explicação podemos dar ao 
fato de vivermos organizados em coletivi-

dades em vez de existirmos isoladamente? 
Qual a finalidade desse tipo de vida coletiva? 

Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., 
em sua obra Política, traz uma explicação que 

se tornou clássica: vivemos em coletividade, porque 
“o homem é por natureza um animal político”.

A explicação de Aristóteles aponta para o fato de ha-
ver na natureza humana uma tendência a viver em so-
ciedade e que ao realizar esta inclinação o homem rea-
liza sua natureza. Quer dizer, se vivemos em sociedade 
é porque essa é a fi nalidade do ser humano. Isso é tão 
próprio do homem quanto é próprio da semente de pes-
segueiro tornar-se uma árvore e produzir pêssegos. 

O fato de tender naturalmente à vida coletiva mos-
tra que o homem é um ser carente. Carente de alguma 
coisa que o leve a desejar e carente de alguém que o 
leve a se associar. A carência aponta para a incomple-
tude humana. O homem tem sempre necessidade de 
um outro semelhante a ele e tão imperfeito quanto ele. 
Ele se associa para alcançar uma vida perfeita e auto-
sufi ciente. Um ser que não sentisse a necessidade de 
associar-se seria um Deus ou um animal, diz Aristóte-

les. Deuses não fazem política porque são perfeitos; ani-
mais, porque não pensam, nem falam. 

O homem tende à vida em sociedade, porque nela, e 
somente nela, se torna plenamente humano. Pode-se, 
portanto, dizer que a vida política é para o homem a 
melhor das vidas possíveis. Um homem vivendo em so-
ciedade está no seu lugar na hierarquia dos seres. Não 
é nem Deus nem animal, mas o melhor dos animais, 
porque capaz de justiça. Fora da cidade, o homem é o 
pior dos animais, porque dispõe de faculdades intelec-
tuais que constituem armas temíveis sem a educação 
para a justiça. 

A lição que Aristóteles nos proporciona é de que viver 
coletivamente é a única chance de sermos humanos. Exis-
tir politicamente é viver solidariamente com outros seres 
semelhantes. O isolamento signifi ca a destruição de nossa 
humanidade. Quanto mais interagimos tanto mais huma-
nos nos tornamos. 

A aspiração à felicidade conhece um único caminho para 
se realizar: a vida em comunidade. Fora dela não apenas 
não há chance para uma vida plena, como simplesmente é 
impossível qualquer vida humana. Quem se fecha na vida 
privada da família, do clube, do trabalho, da igreja nega a 
si próprio a possibilidade de ser plenamente humano.

Essa lição de Aristóteles nos abre o caminho para ou-
tra: se nós somos seres naturalmente inclinados para a 
vida em sociedade e se esta vida é a melhor vida possí-
vel, então ninguém pode dispensar-se da tarefa de cons-
truir a coletividade. Esse assunto merece uma reflexão 
mais profunda.

* Doutor em Filosofi a pela Universidade de São Paulo (USP) e professor dos 
cursos de Graduação e Mestrado em Filosofi a da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE). Membro do GT – Nietzsche (AN-
POF) e do Grupo de Estudos Nietzsche (USP). Coordena-

dor do Grupo de Pesquisa em Lógica, Epistemolo-
gia e Filosofi a da Linguagem da UNIOESTE. 

E-mail: wfrezzatti@uol.com.br

* Doutor em Filosofi a pela Unicamp e professor de Filosofi a na Unioeste/ 
Campus de Toledo. E-mail: profuni2000@yahoo.com.br
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“O mundo, não só minha cidade, está povoado de clowns”.
Frederico Fellini

05

teratura vivalitera

Falaríamos de um 
grande dia de espetá-
culo: 27 de março, dia 
do Circo e do Teatro. E 
precisaríamos de um 
símbolo (ou seria um 
ícone? – apesar de 
pensarmos quase in-
dicial nossa escolha). 
Um algo que represen-
tasse ao mesmo tem-
po dois. Uma escolha 
que representasse a 
nós mesmos diante 
destas duas entidades 
culturais que nos cercam: o picadeiro e o palco.

Pensamos em palhaços e na aura que os cerca. 
Lembramos do cineasta Frederico Fellini: “O palhaço 
é mais de feira e praça, o clown é de circo e palco”. 
Escolhemos o clown, apesar de a diferença entre este 
e o palhaço ser uma discussão quase imprópria a nós, 
tão antiga e extensa. “O clown não representa, ele é. 
Não se trata de um personagem, ou seja, uma entida-
de externa a nós, mas da ampliação e dilatação dos 
aspectos ingênuos, puros e humanos, portanto ‘estú-
pidos’, de nosso próprio ser”*.

Para Fellini, há um jogo entre o clown branco e o 
augusto. O primeiro representa o intelectual, aquele 
que está sempre pronto a enganar o parceiro de cena; 

*A arte de ator: da técnica à representação, Luís Otávio Burnier, 
Unicamp, Campinas, 2001.
** Fellini por Fellini, L&PM Editores Ltda., Porto Alegre, 1974. Tradu-
ção de Paulo Hecker Filho.

“Nosso trabalho começou falando de... bom, 
de trabalho, do jovem de 18 anos em busca do 
primeiro emprego, em contraponto com o palha-
ço”. “Daí em março teve a ofi cina do Mauro Za-

natta, e então decidimos trabalhar com clowns”. 
“Começamos em 2004, mas como clowns e com a 

atual formação e como Grupo Sério, a partir de maio 
de 2007”. “É que o trabalho do Mauro Zanatta é foca-

do em clown”. “Hum”. “Depois percebemos que 
tínhamos mais afi nidade com o clown”. “Afi -

nidade é a desculpa por a gente ser ruim”.

“Qual é, de fato, a diferença entre Pa-
lhaço e Clown?”. “Vish, essa discussão 
vai longe... até os maiores e mais famo-

sos palhaços e clows discutem isso”. “É 
complicado”. “O Fellini dizia que havia o pa-

lhaço de circo e o palhaço de teatro”. “O pa-
lhaço força a risada, o clown não...”. “Não, 

não é bem assim... o palhaço estimula 
a risada, o clown não”. “O palhaço faz 
piada, já o clown é a piada, ele se co-
loca em uma situação que por si só é 
engraçada”.

“Quais são os atuais projetos de 
vocês?”. “Bom, continuamos com a 

Halley Hoop (grito de guerra no circo), também 
tem os Clownssicos e a Nossa Pequena Verdade”. 
“Nos Clownssicos trazemos números clássicos”. 
“Tem coisa nossa também”. “É”. “E na Nossa Peque-
na Verdade?”. “É sobre uma caixa que os palhaços 
sabem o que há dentro, mas não mostram ao públi-
co. E eles criam um sistema de governo entre os três 
para cuidar da caixa”. 

Parceria com Parceria com o o SescSesc
(Serviço So(Serviço Social do Comércio)cial do Comércio)

Os Os ClownsClowns de Fellini de Fellini

Charles ChaplinCharles Chaplin

Coringa, do filme Coringa, do filme BatmanBatman

A trupeA trupe
de de Laranja MecânicaLaranja Mecânica

Ronald McDonaldRonald McDonald

Krusty, do Krusty, do The SimpsonsThe Simpsons

Vovó MafaldaVovó Mafalda

PatetaPateta

Koko, da Betty BoopKoko, da Betty Boop

O palhaço na obraO palhaço na obra
de Stephen Kingde Stephen King

“O grupo nasceu no Sesc e vive graças ao Sesc”. “É, 
eles ajudam muito, todo o material de divulgação”. “E 
não só com o Sesc Cascavel, mas também o Sesc Bel-
trão, o Sesc Marechal...”. “Coloca aí: nesse momento 
os atores se comovem, beijam as paredes...” [risos 
gerais]. “Brincadeira, não coloca isso não”. “Já era” 
[mais risos]. “Mas é sério, o Sesc ajuda bastante, pro-
videncia várias apresentações, aliás, um evento so-
bre qualquer coisa, ‘chama os palhaços...’” [risos]. “Já 
chamam a gente de ‘os palhaços do Sesc’”. “Tem mui-
ta gente de loja que fala: ‘escuta, não dá para você 
fi car na frente da loja, distribuindo panfl eto, vestir a 
roupa do Homem-Aranha...” [risos]. “Ouvi falar que co-
mediantes não gostam que quando estão... ‘vivendo’, 
se é que me entendem, de folga, que peçam: ‘conta 
uma piada aí’. O palhaço também passa por isso?”. 
“Faz uma careta aí...”. [risos]. “Tem o ‘faz uma palha-
çada aí’ também...”.

“Lembro de um dia que nós fomos parados pela 
RONE... ‘mão na parede’, disseram eles e a gente encos-
tou e eles começaram a revistar. Primeiro revistaram ele 
[Luiz]. ‘O que você faz?’, ‘Sou professor’, e daí tiraram da 
bolsa dele lápis, folha. Daí me revistaram. ‘O que você 
faz?’. ‘Sou palhaço’. O policial deu uma olhada e começou 
a tirar da bolsa maquiagem, buzina...” [risos]. “Fico imagi-
nando quando ele chegou em casa e falou para a mulher. 
‘amor, hoje parei um palhaço’” [risos].

“O Fellini é o grande culpado por essa discussão 
entre palhaço e clown”. “O fi lme dele é um divisor de 
águas...”. “Ele fala sobre os clowns naturais”. “Muito 

“Ele é o nosso pai cinematográfi co”. “Chaplin ele... ele... 
é responsável por muita coisa, ele é perfeito na quebra de 
ritmo, traz a piada na hora certa...”. “Tem muito de Chaplin 
no nosso trabalho”. “Principalmente das críticas... como no 
O circo, Luz da Ribalta, O Grande Ditador, Tempos moder-
nos...”. “Uma crítica política-cultural-social”.

“Então, ele é o chamado Jocker, o fanfarrão, o bufão, o ver-
dadeiro bobo da corte”. “Ele quer que tudo seja uma grande 
piada”. “A ação contra o Batman sempre é uma piada”. “Ele 
não tem preocupações com a ética ou com a moral, ele quer 
o riso a qualquer custo... ele mata as pessoas com o gás do 
riso, mas pelo menos as pessoas morrem sorrindo, enten-
deu? É um clown grotesco”. “Tem alguma coisa do Alex, do 
Laranja Mecânica...”. “Não, calma, já chegamos lá”.

“Bom, já que tocou no assunto, o que há de clowns 
nos personagens principais de Laranja Mecânica?”. 
“Muito... eles são completamente clowns, pela vesti-
menta, jeito de agir e falar”. “A ligação com o Coringa é 
justamente a violência, com uma dose a mais de apelo 
sexual...”. “O Alex é o clown branco, que faz a piada; o 
Jim é um augusto; o Peter seria o escada e o George é 
quem disputa com o Alex o lugar de branco”. “Kubrick 
era um clown”. “Sim, um clown muito inteligente”.

“Vish... ele representa o que há de mais comercial em 
um palhaço”. “É aquele certinho, bonitinho, bonzinho... 
feito para vender mesmo”. “Uma grande palhaçada”.

“Ele é muito bom, é ótimo palhaço...”. “Ele é irô-
nico”. “Muito engraçado, ele apresenta o programa 
fumando, é péssimo artisticamente e apresenta o 
desenho mais violento do mundo”. “Comichão e Co-
çadinha”. “Dizem que ele representa a maioria dos 
palhaços sem maquiagem”. “O que me veio à men-
te agora é aquela pessoa que não tem vocação pra 
nada, então vai ser palhaço” [risos].

“Meu, e quando descobriram que Vovó Mafalda era 
homem”. “Eu lembro!”. “Era homem?”. “Você não sa-
bia?”. “Não, é serio?”. “Haha, é sim, ela era homem, e 
o Bozo alcoólatra”. “Na verdade teve três Bozos, teve 
o alcoólatra, daí teve aquele apresentador da Tele 
Sena, no SBT, que fi cou um tempo, depois teve aque-
le que depois se converteu e virou pastor evangélico”. 
“Ah, lembrei agora, sabia que no funeral do Fellini 
teve milhares de pessoas vestidas de clowns...” [ri-
sos]. “Verdade, o Circo de Soleil tem uma peça ins-
pirada no funeral do Fellini”. “E é muito boa, aliás”. 
“Verdade”. “Bom, pra fechar, sobre a Vovó Mafalda e 
o Bozo”. “Tinha também o Carequinha...”. “Verdade”. 
“O Arrelia, o Espirro”. “É um palhaço de televisão, uma 
versão do Ronald McDonald pra televisão”. “Como se 
fosse o Silvio Santos vestido de palhaço”.

“Meu, o Pateta é muito clown... muito atrapalhado”. 
“Eu lembro daqueles episódios clássicos... dos aciden-
tes domésticos... e tudo que pode acontecer de ruim 
com alguém acontece com ele”. “Tem o Pato Donald 
também”. “Aham, seria um augusto”. “O Mr. Bean seria 
um bufão”.”Sim, um augusto”.

“Quem?”. “Koko?”. “É, do desenho da Betty Boop, 
não lembram?”. “Ih, só você”. “Tudo bem, próximo...”.

“Palhaço do Stephen King, não lembro...”. “Qual?”. “Ah, os pa-
lhaços assassinos, nossa senhora”. “Ah, sei”. “Eles tinham uma 
arma que transformava as pessoas em algodão-doce, daí colo-
cavam um canudinho e sugavam o sangue delas”. “Que beleza”. 
“Aham”. “Isso mostra que há como transformar coisas boas em 
coisas terríveis. Cara, tenho muito medo de fi lmes de terror com 
crianças, por que você acha que O chamado fez tanto sucesso? 
Tem uma cena no fi lme O ladrão de sonhos em que aparecem 
vários papais-noéis juntos... cara, aquela cena era horrível”.

“Dizem que muitas crianças têm medo de palhaço. Pa-
lhaços têm medo de crianças?”. “Não, não. Bem capaz...”. 
“Palhaços tem bem mais medo das crianças” [risos gerais]. 
“O palhaço sempre toma certa distância da criança, porque 
ela pode pensar que da mesma forma que um palhaço bate 
no outro, ela pode bater também”. “Imagina as crianças chu-
tando as canelas dos palhaços?” [risos]. “O palhaço faz uma 
piada e vê a receptividade da criança, daí se aproxima ou se 
afasta, entende?”. “Nossa, teve um dia que eu queria matar 
um moleque”. [risos]. “Ele me acertou uma pedra na testa”. 
“Eu lembro disso, eu não vi, mas se tivesse visto, teria me ra-
chado de rir”. “Como foi?”. “Foi no colégio Cristo Rei, 2004, eu 
acho, nossa primeira apresentação... tinha uma criança que 
estava atacando pedras na gente, daí vi algumas passando 
do lado do meu rosto, até que uma delas me acertou na cara, 
bem no meio da testa, e o pior que ela continuou atacando e 
ninguém fazia nada”. [risos gerais]

“Lembro de uma vez no hospital, nós fazemos uns traba-
lhos nos hospitais também, e daí esse aqui tava com a cabe-
ça presa na janela e daí dei uma bolinha para a paciente e 
ela começou a atirar nele”. “Haha, lembro disso, e a bolinha 
era bem pesada, passou aqui em mim... cê vê, incentivando 
a violência, e o pior, contra outro palhaço...”. “Ah, é, nem era 
pesada também, né”. “Não, é sério, teve uma vez que ele pe-
gou uma arma de verdade e atirou em mim...”. [risos gerais]. 
“Haha, e eu ainda acredito nele”.
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o segundo é o ingênuo, o eterno perdedor, o emocional, mas 
que normalmente triunfa sobre a malícia do branco. “Pasolini 
é um clown branco do tipo engraçado e sabichão. Antonioni 
é um augusto desses silenciosos, murchos, tristes. (...) Picas-
so? Um augusto triunfal, presunçoso, sem complexos, que 
sabe fazer tudo e no fi m é quem vence o clown branco. Eins-
tein, um augusto sonhador, encantado, que não fala, mas no 
último instante tira, cândido, do bolso a solução do enigma 
proposto pelo atilado clown branco”. “O jogo é tão certo que, 
se te vês por acaso ante um clown branco, tendes a ser um 
augusto, e vice-versa”**.

14 Bis, Propício e Tupisco, além do diretor – respectiva-
mente, Christopher Lima, Jhonatam Mazo da Cruz, Adriano 
dos Santos Brandão e Luiz Carlos Machado –, formam o gru-

po de clowns que 
nos recebeu, o Sé-
rio, que nos acolheu 
de forma descontra-
ída e com muita dis-
posição para uma 
boa conversa. Com 
eles, confi rmamos o 
que o clown europeu 
François Fratellini 
disse: “No teatro os 
comediantes fazem 
de conta. Nós, os 
clowns, fazemos as 
coisas de verdade”.

O escritor norte-americano Henry Miller disse que 
“O clown é a poesia em ação”. Nós concordamos. En-
quanto estavam todos ocupados em nascer e morrer, 
éramos somente clowns numa sala espelhada, em 
que o infi nito refl etia quantos trejeitos, neuroses e 
paixões pudéssemos agüentar. Eram clowns falando 
sobre clowns. E não importava o que pudéssemos ter 
lido sobre eles ou o que pudéssemos prever, o pa-
lhaço nos arrancaria, no mínimo, um suspiro de riso 
– que logo se desfaria no ar.

clown por aí, a gente anda e começa a observar as pessoas. 
Muitas delas são verdadeiros clowns, clowns naturais...”. “As 
pessoas são muito engraçadas ao mesmo tempo em que são 
poéticas”. “São os clownifi cados”. (Os atores começaram a 
falar e a imitar algumas pessoas).
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
West Side West Side 

Sala 1: Horton e o Mundo dos QuemSala 1: Horton e o Mundo dos Quem - animação – sexta, segun-
da, terça e quinta 15h, 16h45 e 19h, sábado, domingo e quarta 
14h15, 16h e 19h.

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

Sala 2: 10.000 A.C.Sala 2: 10.000 A.C. - aventura - sexta, segunda, 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: Antes de Partir Sala 1: Antes de Partir - drama - sexta, segunda, terça e quinta 17h, 19h 
e 21h, sábado, domingo e quarta 14h, 15h55, 17h50, 19h45 e 21h40.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, segunda, 
terça e quinta 17h, sábado, domingo e quarta 14h30.

Desejo e ReparaçãoDesejo e Reparação - drama - sexta, segunda, terça e quinta 18h55 
e 21h10, sábado, domingo e quarta 16h30, 18h55 e 21h20.

Sala 3: O Caçador de PipasSala 3: O Caçador de Pipas - drama - sexta, segunda, terça e quinta 19h 
e 21h30, sábado, domingo e quarta 14h40, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 4: 10.000 A.C.Sala 4: 10.000 A.C. - épico - sexta, segunda, terça e quinta 19h10, 
sábado, domingo e quarta 15h e 17h10.

Jogos de Poder Jogos de Poder - ação - sexta, segunda, terça e quinta 21h20, 
sábado, domingo e quarta 19h20 e 21h20.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Antes de PartirBarigüi 1: Antes de Partir - drama - 13h10, 15h25, 17h45, 19h55 
e 22h05.

Barigüi 2: Ponto de VistaBarigüi 2: Ponto de Vista - ação - sexta e sábado 13h05, 15h15, 
17h40, 19h50, 22h e 0h05, domingo a quinta 13h05, 15h15, 
17h40, 19h50 e 22h.

Barigüi 3: Dois Dias em ParisBarigüi 3: Dois Dias em Paris - comédia romântica - sexta a quar-
ta 22h15.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - infantil - sábado e domingo 12h15, 
14h15, 16h15, 18h15, 20h15 e 22h15, sexta a quarta 14h15, 
16h15, 18h15 e 20h15. 

Barigüi 4: Awake: A Vida por um FioBarigüi 4: Awake: A Vida por um Fio - suspense – sexta e sábado 
22h10. 

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem – animação - 13h25 e 15h30.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - romance - sexta e sábado 17h20 e 19h45, 
domingo a quinta 17h20, 19h45 e 22h10.

Barigüi 5: Atos que Desafi am a MorteBarigüi 5: Atos que Desafi am a Morte - romance - sexta e sábado 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiri-
tual. Evite assumir compromissos com colegas de trabalho 
ou amigos. Suas reações, devem fi car restritas aos estímu-
los de terceiros.

Exalte suas qualidades intelectuais e artísticas. O sol lhe 
é favorável, amparando-o no campo profi ssional e fi nan-
ceiro. Cuidado com os repentes inescrupulosos que em 
nada vão ajudá-lo.

Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que 
pretende. Terá o favor de autoridades e de parentes. Adote 
uma posição preventiva, evitando compromissos além dos 
que possa cumprir.

Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua 
atenção dos compromissos e problemas mais importan-
tes do dia. Não permita que isso aconteça. Fluxo excelente 
para o trabalho e saúde.

Será bem sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. 
Dia excelente para estudos, amor e contatos pessoais. Me-
lhor ainda para contratar servidores, contar com favores, 
endosso, fi anças, etc.

Procure estabelecer um equilíbrio emocional. Evite confu-
sões. Por essa razão, faça cada coisa no seu devido tempo. 
Procure ser mais prático e observador. Siga sua intuição. 
Dê atenção à família.

Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, você será 
vencedor devido ao bom aspecto astral reinante em seu ho-
róscopo. Evite tensões, entendendo-se da melhor maneira 
possível com todos.

Período em que pressagia o recebimento de ótimas no-
tícias e de apoio moral e fi nanceiro por parte de amigos 
leais e dos superiores hierárquicos. O trânsito da lua vai 
infl uenciar sua criatividade.

Muita disposição, otimismo e compreensão para com os 
outros. Assim estará você nesta fase que tem tudo para ser 
maravilhosa. Evite estragar tudo por causa de ciúmes e de 
orgulho pessoal.

Algumas perturbações passageiras na vida doméstica e de-
pressão psíquica estão previstas para você neste dia. Aja 
com calma e auto-confi ança, que tudo tende a dar certo. 
Melhora da saúde.

Evite que seus problemas pessoais possam causar difi cul-
dades para a sua família. Procure passar o dia em paz e 
tudo deve rumar para um bom caminho. Felicidade senti-
mental e amorosa.

Momento em que deve evitar questões e negócios com co-
legas de trabalho. Progressos profi ssionais devido à infl u-
ência de pessoas amigas. Ótima fase para novas conquis-
tas no setor profi ssional.

15h05, 17h15, 19h25, 21h50 e 0h, sábado e domingo 12h25, 15h05, 17h15, 
19h25 e 21h50, segunda a quinta 15h05, 17h15, 19h25 e 21h50.

Barigüi 6: JumperBarigüi 6: Jumper - aventura - sexta e sábado 13h30, 15h35, 17h35, 19h40, 21h45 
e 23h50, domingo a quinta 13h30, 15h35, 17h35, 19h40, 21h45. 

Barigüi 7: 10.000 A.C.Barigüi 7: 10.000 A.C. - aventura - sexta e sábado 18h20, 21h e 23h40, sábado 
e domingo 12h30, 18h20 e 21h, segunda a quinta 18h20 e 21h.

JunoJuno - drama - 17h. 

Barigüi 8: As Crônicas de SpiderwickBarigüi 8: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado e domingo 13h35, 
14h45, 17h05 e 19h15, sexta a quinta 14h45, 17h05 e 19h15.

As Crônicas de SpiderwickAs Crônicas de Spiderwick - aventura - sexta e sábado 21h25 e 23h55, domingo 
a quinta 21h25.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Bee MovieEstação 1: Bee Movie - animação - 14h30.

Antes de PartirAntes de Partir - drama - 12h20, 16h35, 18h45, 20h55 e 23h05. 

Estação 2: Alvin e os EsquilosEstação 2: Alvin e os Esquilos - animação - 14h05.

Em Pé de GuerraEm Pé de Guerra - comédia - 12h, 16h10, 18h15, 20h20 e 22h20.

Estação 3: Meu Monstro de EstimaçãoEstação 3: Meu Monstro de Estimação - aventura - 15h.

Um Amor de Tesouro Um Amor de Tesouro - ação - 12h35, 17h25, 18h50e 22h15.

Estação 4: Awake: A Vida Por um FioEstação 4: Awake: A Vida Por um Fio - suspense – 23h20. 

As Crônicas de Spiderwick As Crônicas de Spiderwick - aventura - 12h30, 14h40, 16h50, 19h10 e 21h20.

Estação 5: Loucas Por Amor Viciadas Por DinheiroEstação 5: Loucas Por Amor Viciadas Por Dinheiro - comédia - 0h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h, 13h55, 15h55, 18h, 20h e 22h.

Estação 6: Ponto de VistaEstação 6: Ponto de Vista - ação - 13h10, 15h10, 17h15, 19h30, 21h35 e 23h40.

Estação 7: 10.000 A.C.Estação 7: 10.000 A.C. - drama - 19h, 21h20 e 23h40.

10.000 A.C. (dublado) 10.000 A.C. (dublado) - drama - 12h, 14h20 e 16h40.

Estação 8: Meu Nome Não é JohnnyEstação 8: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 18h55, 21h30 e 0h05.

Horton e o Mundo dos quemHorton e o Mundo dos quem - animação - 13h05, 15h e 17h.

Estação 9: EncantadaEstação 9: Encantada - animação - 13h.

O Olho do MalO Olho do Mal - terror - 15h25, 17h35, 18h40, 21h50 e 0h.

Estação 10: JumperEstação 10: Jumper - aventura - 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 e 22h30. 

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

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Em Pé de GuerraCine Catuaí 1: Em Pé de Guerra - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h, 17h e 19h, segunda, terça e quinta 17h e 19h.

A Vida por um FioA Vida por um Fio - suspense - diariamente 21h.

Cine Catuaí 2: Ponto de Vista Cine Catuaí 2: Ponto de Vista - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 
17h45 e 20h, segunda, terça e quinta 21h.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - comédia romântica - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h30 e 22h, segunda, terça e quinta 19h. 

Cine Catuaí 3: Antes de PartirCine Catuaí 3: Antes de Partir - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 15h15, 
17h15, 19h15 e 21h15, segunda, terça e quinta 17h15 e 20h.

Cine Catuaí 4: As Crônicas de SpiderwickCine Catuaí 4: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h30, 17h30 e 19h30, segunda, terça e quinta 17h30.

Sangue NegroSangue Negro - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 21h30, segunda, 
terça e quinta 19h30.

Cine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h, 17h, 19h e 21h, segunda, terça e quinta 17h e 21h.

Cine Catuaí 6: JumperCine Catuaí 6: Jumper - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 16h, 18h, 
20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 7: 10.000 A.C.  (dublado)Cine Catuaí 7: 10.000 A.C.  (dublado) - aventura - sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h, segunda, terça e quinta 17h15.

10.000 A.C. (legendado) 10.000 A.C. (legendado) - aventura - sexta, sábado, domingo e quarta 17h15, 
19h30 e 21h45, segunda, terça e quinta 20h30.

FOZ DO IGUAÇU
Cine BoulevardCine Boulevard

Sala 1: Rambo 4 Sala 1: Rambo 4 - ação - segunda a sexta 20h30 e 22h30, sábado e domingo 
18h30, 20h30 e 22h30.

Sala 2: O Caçador de PipasSala 2: O Caçador de Pipas - drama - diariamente 22h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - segunda a sexta 20h, sábado e 
domingo 18h e 20h. 

Sala 3: O Olho do MalSala 3: O Olho do Mal - terror - diariamente 19h45 e 21h45.

Meu Monstro de Estimação Meu Monstro de Estimação - aventura - terça, sábado e domingo 17h15.

Sala 4: Juno Sala 4: Juno - comédia romântica - segunda a sexta 20h15 e sábado e do-
mingo 18h15 e 20h15.

Senhores do CrimeSenhores do Crime - suspense - diariamente 22h15.

CineplexCineplex

Sala 1: Horton e Mundo dos QuemSala 1: Horton e Mundo dos Quem - animação - segunda a sexta 17h30 e 
19h30, sábado e domingo 15h30, 17h30 e 19h30.

Os IndomáveisOs Indomáveis – bang-bang - diariamente 21h30.

Sala 2: Vestida para CasarSala 2: Vestida para Casar - comédia - diariamente 17h30.

Jogos de PoderJogos de Poder - drama - diariamente 19h45 e 22h.

Sala 3: Jumper Sala 3: Jumper - aventura - segunda a sexta 17h50, 19h50 e 21h50, sábado 
e domingo 15h50, 17h50, 19h50 e 21h50.

Sala 4: 10.000 A.C.Sala 4: 10.000 A.C. - aventura - segunda a sexta 17h, 19h20 e 21h40, sába-
do e domingo 14h50, 17h, 19h20 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: 10.000 A.C.Sala 1: 10.000 A.C. - aventura - sábado e domingo 16h30, 19h45 e 21h30, 
segunda quinta 19h45 e 21h30.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sábado e domingo 16h e 
19h30, segunda a quinta 19h30.

Jogos de PoderJogos de Poder – comédia dramática - diariamente 21h.

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 - 20h50 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h25

Segunda - Capeletti avisa que Marcelo não pode sair do laboratório. A dor de cabeça 
de Marcelo aumenta e Capeletti avisa que só irá melhorar quando ele parar de contra-
riar as ordens de Júlia. Marcelo diz que não aceita a idéia de viver sem seu passado. 

Terça - Hélio aparece na frente de Maria e ela leva um susto. Hélio conta que foi ataca-
do pelo sapo-bufo gigante. Júlia diz que vai criar o embrião de um homem-escorpião. 
Marcelo sente dor de cabeça e Júlia avisa que é porque ele está se rebelando. 

Quarta - Cléo e Toni procuram por Maria e ouvem o som de Velociraptor. Velociraptor 
anda na direção de Maria e Hélio. Vavá, Cris e Pachola falam com César, que está em 
outra cela. Vavá diz para Cris fazer Capeletti levitar e assim render o segurança. 

Quinta - Helga sai correndo e Eric atira em sua direção. Eric, Fernando e Juanita 
voltam rápido para o carro e saem em disparada depois que ouvem a sirene a 
polícia. Clara, Ângela, Eugênio, Guiga e Érica unem as mãos e fazem uma cor-
rente para Tati. 

Sexta - Lucas diz à Cassandra que quer sua parte na herança do pai e a acusa 
por ter passado os bens de Mauro para o nome dela. Lucas manda a mãe dizer 
tudo o que sabe sobre o mandante dos crimes. Cassandra fi ca furiosa. Lúcia fala 
com Zé Doido. 

Sábado - Gór avisa para Meduso e Metamorfo que eles precisam pensar em uma 
maneira de conter os mutantes perigosos ou todos serão afetados. Silvana acorda 
assustada e se debate. Metamorfo aplica uma injeção em Silvana e ela adormece. 

Segunda - Lúcio não conta para Vilma quem o ameaça, mas diz que precisa muito 
da ajuda dela. Amanda se declara para MP3 e confessa que nunca amou alguém 
tanto assim, nem mesmo Rafael. Estéfano fl agra Eva e Paulo se beijando. 

Terça - Rafael diz que não é ladrão e que nunca desviou dinheiro da empresa. 
Sofi a lê a carta de Eric. Ele pede perdão por não ser o que ela esperava e por não 
conseguir fazê-la esquecer o grande amor de sua vida. Sofi a fi ca emocionada e 
Tatiana a consola. 

Quarta - Rafael não entende por que está sendo preso. Sofi a aceita a partici-
pação de Eric em seu musical. Rafael parte para cima de Lúcio, mas Antônio o 
impede e o leva para a delegacia. Sofi a diz a Eric que ele é um grande amigo, 
mas não o amor de sua vida. 

Quinta - Lúcio tenta agredir Leonor, mas ela não se intimida. Sofi a não acredita que 
Rafael tenha desviado dinheiro da Ecotelecom. Sofi a pede para Tatiana guardar 
segredo sobre a prisão de Rafael. MP3 fi ca feliz por que Sheila vai gravar a música 
que ele escreveu. 

Sexta - Leonor diz a Rafael que acha que Miguel Castilha é seu pai. Sofi a discute 
com Lúcio e promete tirar Rafael da cadeia. Araci e Dirce fi cam animadas quan-
do Sheila diz que está acompanhada por Montenegro. Elas acham que Monte-
negro é um homem. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Trajano diz a Chico que as chances de Henrique ser condenado são grandes. 
Germano revela a Trajano que na noite em que Chico sofreu o atentado ele estava preso 
em Uberaba. Cândida diz a a Henrique que perdeu quase todo seu patrimônio. 

Terça - Cândida implora para que Henrique abra mão de Laura em troca de suas ter-
ras. Escobar pede ajuda de Laura para tomar conta de Ana sem que ela perceba a 
gravidade do problema. Laura recebe o bilhete de Henrique propondo um encontro 
para falar do desquite. 

Quarta - Laura pede a Diogo que confi rme o encontro com Henrique. Miguel pede a 
Doralice e Faustino que fi quem de olho em Henrique. Florinda avisa Magnólia que três 
quadros foram vendidos. Henrique faz uma proposta a Laura e lhe oferece o desquite.

Quinta - Doralice e Faustino revelam a Miguel que ouviram Henrique dizer a Cândida 
que seu plano iria separá-lo de Laura. Ana aconselha Laura a contar a Miguel sobre a 
chantagem de Henrique. Miguel ouve tudo. Miguel vai tirar satisfações com Henrique.

Sexta - Henrique fi ca feliz ao saber que Miguel começou a desconfi ar de Laura. Esco-
bar conversa com Chico sobre Ana. Chico promete a Escobar que irá cuidar de Ana 
com todo carinho e jura que não irá fazer nada para atrapalhar a relação dos dois. 

Sábado - Henrique pede a Diogo que consiga uma substância na botica de Ga-
lileu para acabar de vez com o amor de Laura e Miguel. Miguel convence Laura 
a contar sobre a proposta de Henrique. Diogo pega um frasco de sonífero da 
botica de Galileu. 

Segunda - Meu Bem empacota tudo de Guilherme para a mudança e acha o CD com o 
projeto original. Norma conta a Renato que Joana vai trabalhar com Guilherme e propõe 
sabotar a clínica. Klaus fi ca indignado porque a diretora corta a água quente.

Terça - Robson diz que Rakelli só está interessada em seu dinheiro e manda esque-
cê-lo. Klaus chama Joana para ir ao orfanato Joana se impressiona com as condi-
ções precárias do orfanato. Guilherme desconfi a quando Felipe conta que Renato 
estava na clínica na hora da explosão. 

Quarta - José Henrique coloca Robson em uma reunião com executivos e aguarda 
que ele peça socorro. Robson conta piadas, serve tutu para todos e descontrai o am-
biente. Guilherme e Joana organizam a inauguração da Beleza Pura. Norma invade 
a clínica Beleza Pura. 

Quinta - Quando Guilherme está saindo da clínica, o celular de Norma toca. Para não ser 
fl agrada em ação, a engenheira se esconde em uma banheira de chocolate. Felipe en-
contra o celular de Norma na banheira de chocolate e o entrega a Guilherme e Joana. 

Sexta - Betão garante a Joana que Guilherme é apaixonado por ela. A engenheira 
ouve Joana chegar e se deita ao lado de Guilherme. Joana se surpreende com 
a cena e vai embora. Joana discute com Guilherme, que diz que não quer mais 
trabalhar com ela.

Sábado - José Henrique vibra ao saber que saiu o seguro do acidente. Sheila 
aconselha José Henrique a impressionar Robson na reunião com as vítimas do 
acidente. Robson pede que José Henrique continue morando na mansão. Norma 
beija Guilherme.

Segunda - Narciso mostra o resultado de uma pesquisa que fi zeram na Portelinha. Evi-
lásio e Juvenal se surpreendem ao ver que estão empatados. Barretinho diz que não 
morreu porque Sabrina fi cou ao seu lado. Maria Paula abre a porta para Ferraço. 

Terça - Ferraço pede para levar Renato para Teresópolis. Barretinho pede a Bar-
reto que procure Sabrina e a peça em casamento em seu nome. Juvenal fi ca ma-
ravilhado ao ver a maquete do projeto, que Ferraço lhe mostra. Sabrina aceita o 
pedido de casamento.

Quarta - Narciso incentiva Evilásio a fazer seu comício antes de Juvenal. Bar-
retinho aceita convite para trabalhar na Nigéria e diz a Sabrina que vai pedir a 
cidadania africana. Juvenal manda derrubarem o palanque erguido por Misael 
para o comício de Evilásio. 

Quinta - Dolores diz que sem Débora não fará o calendário. Ferraço, Sílvia e 
Renato embarcam para Teresópolis. Bárbara tem um mau presságio. Sílvia e 
Renato saem para um passeio de barco. Renato mergulha no lago e Sílvia se 
afasta com o barco. 

Sexta - Ezequiel vê a imagem de Renato se afogando. Ferraço se joga na água e sal-
va Renato e chora feito um menino. Narciso e Maria Paula vão de helicóptero para 
Teresópolis. Macieira sugere a Célia que Branca reembolse a universidade. 

Sábado - Ferraço garante a Maria Paula que Renato está bem. Sílvia, dissimu-
lada, pede perdão a Renato. Dorgival planeja atacar Juvenal no dia do comício. 
Célia vende os dobrões por dois milhões de euros, mas é roubada na saída da 
loja de antiguidades. 

Segunda - Fernando promete a Lola que vai por um ponto fi nal em seu relaciona-
mento com Natália. Mas Natália fi nge uma crise por causa da perda do bebê. A 
editora está em polvorosa por causa da lista que Sônia preparou com o nome dos 
funcionários que são prescindíveis. 

Terça - Fernando volta para casa depois da frustrada experiência com Lola e se 
sente culpado ao ver Natália dormindo serenamente, pois nem imagina a noite 
de sexo que ela teve com Matias. No dia seguinte, Sônia pede uma reunião ur-
gente com Andrei. 

Quarta - Suzana diz a Grace que precisa falar com seu fi lho pois precisa lhe dar uma 
notícia muito importante. Suzana e o marido insistem e Grace pede a ajuda de Bog-
gie. Durante a ligação Suzana diz ao fi lho que eles decidiram adotar um bebê. 

Quinta - Lola tenta impedir que seu pai vá até a editora. Lola pede a ajuda de 
Grace para evitar que Ricardo e Gastão se encontrem. Fernando tenta conversar 
com Lola e ela insiste para que ele fale com Natália e Melissa. Ricardo descobre 
o segredo de Suzana. 

Sexta - Suzana diz a Lola que encontrou o passaporte de Lalo e pergunta como seu fi lho 
viajou sem o documento. Ricardo vai até a rádio falar com Grace e provoca ciúmes em 
Andrei. Gastão ouve uma conversa de Lola e desconfi a que ela seqüestrou Lalo. 

Sábado - Nestor tenta convencer Ricardo de que Suzana não o traiu. Ao chegar em 
casa os dois decidem terminar o casamento. Lola diz a Ricardo que tem um plano 
para que ele se reconcilie com Suzana : ela e Grace saem da casa levando Ricardo 
com o rosto todo enfaixado. 
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película de retalhos

Explicit 
Content

Bandidos e Mocinhos
da nossa gente: Sobre a difícil tarefa de Vigiar e Punir

O Trotuaro da Violência (por 
Vander Colombo*

(por Anderson
Antikievicz Costa 

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*

É, aparentemente, a descoberta da beleza e da 
grandeza do crime; na realidade é a afirmação de que 
a grandeza também tem direito ao crime e se torna 
mesmo privilégio dos que são realmente grandes. Os 
belos assassinatos não são para os pobres coitados 
de ilegalidade. Michel Foucault

Ainda hoje faz parte da herança cultural daqueles que agora 
beiram a chamada ‘meia idade’, a fi gura dos bandidos e moci-
nhos dos western assistidos nas matinês, principalmente duran-
te a infância e adolescência. E ainda mais forte que a imagem, 
fi cou a sensação catártica da vingança e da edifi cação de heróis 
diante da maldade ‘impura’ dos inimigos. Hoje, pensando-se em 
duas outras gerações; a primeira que se deliciou com Rambos, 
Exterminadores do Futuro, Robocops, etc., e a atual que, além 
de contar com ressurreições dos antigos heróis, convive ainda 
com Tropas de Elite, Jack Bauers e Jackie Chans; é possível dizer 
que a fórmula da construção desses heróis se dá sobretudo por 
dois motivos: um que trabalha com a implicação da mímesis, 
quando o espectador acaba ‘realizando’ o ato violento com a 
personagem, de forma que um efeito prazeroso recorre ao ato 
em si; e a segunda, assentando-se sobre a impossibilidade jurí-
dica e moral da realização real de tal ato.

Isso pode ser dito em referência ao organismo social moderno, 
em que há a criação de um Estado que possui o monopólio da vio-
lência legítima e trabalha numa relação estreita entre guerra e po-
lítica, em que uma acaba controlando o desempenho da outra em 
nome da prevenção de distúrbios sociais. De tal modo é necessário 
pôr em funcionamento, nas palavras de Michel Foucault, “o dispo-
sitivo do exercito perfeito, da massa disciplinada, da tropa dócil e 
útil”, sabendo que dessa forma a violência deixa de ser individual e 
privada para tornar-se uma ordem pública de arbitração de confl i-
tos e cumprimento de decisões judiciais. 

A relação entre os dois fatos aparece quando este Estado 
democrático, detentor da lei e da justiça, que deveria gerir e ga-
rantir os direitos dos cidadãos, começa a tornar-se burocrático, 
pautado no controle e no poder policial, exercendo puramente a 
dominação e o controle dos subalternos. ‘Suga’ os contribuintes 
que, paradoxalmente, mantém tal máquina em funcionamento 
e sabem, por sua vez, que “o poder não presta contas publica-
mente de suas decisões”. É ai que, para felicidade de muitos 
que desejam fazer justiça com as próprias mãos, surge a cer-
teza de que passamos de uma “criminalidade de sangue para 
um jogo silencioso de fraude”, abrindo espaço novamente para 
ações violentas ‘mais ou menos’ legitimadas.

É esse mau funcionamento da violência legitimada que nos 
mostra, entre outras coisas, que a reclusão penal é inútil, noci-
va, cara e mantém os ‘bandidos’ na ociosidade; multiplica-lhe 
os vícios e os expõe à arbitrariedade do guardião, fazendo ainda 
com que o direito de punir, realizado em defesa da sociedade, 
desloque-se do ‘braço forte’ do Estado para a sociedade civil, 
que se ofende com a infração do ‘bandido’ contra o pacto da 
ordem social. Aqui, retornando à idéia de Foucault, voltamos à 
existência do suplício, que “é também uma maneira de buscar 
uma vingança pessoal e pública” e permite que o crime seja 
manifestado, anulado e reproduzido contra o “corpo visível do 
criminoso”, o que acontece, por exemplo, em casos de lincha-

mentos e outras manifestações violentas do tipo.

Michel Foucault, em Vigiar e Punir, fala de três aspectos im-
portantes capazes de garantir o ‘bom funcionamento’ do con-
trole da ordem: o suplício (como colocado acima), a punição 
e a disciplina. Os dois primeiros servem de ‘armas’ para que 
as faltas, ou seja, as indisciplinas, não voltem a acontecer, de 
forma que, logicamente, é a disciplina (como já dito também a 
respeito da obediência ao Estado, suas justiça e leis) que será a 
responsável para a formação de ‘corpos dóceis’, ou seja, com-
pletamente disciplinados e indignos de faltas. 

Sob essa discussão se faz possível verifi car a fórmula da ‘he-
roicização’ em fi lmes violentos. Para essa oportunidade, escolhi 
Tropa de Elite, tomando especifi camente o caso da personagem 
Capitão Nascimento.

A disciplina é a responsável pelo aumento das habilidades do 
corpo, de forma que quanto maior a obediência, maior a utilida-
de do corpo exercitado. “Um corpo disciplinado é a base de um 
gesto efi ciente” e a relação deste com o objeto que é manipula-
do, no caso, as armas, faz com que haja uma redução funcional, 
ou seja, uma mecanização do homem, que deixa de ser huma-
no para tornar-se máquina. O soldado, portanto, tem seu corpo 
treinado para funcionar peça por peça, da mesma forma que o 
batalhão deixa de ser um aglomerado de homens para funcio-
nar como um mecanismo hábil, sob um “controle normalizante 
e uma vigilância que permite qualifi car, classifi car e punir”.

Esse treinamento faz com que a disciplina torne-se invisível, 
embora intensa, e aplicável a toda a população, de forma que o 
‘tiro de 12 na cara’ dispensado a um ‘bandido’ é considerado le-
gítimo, supliciado, e a altura das faltas cometidas por ele contra 
a sociedade honesta e disciplinada. 

Capitão Nascimento, contraditoriamente, torna-se herói jus-
tamente por demonstrar características adversas a essa disci-
plina, de modo que ao mesmo tempo em que seu discurso prevê 
o disciplinamento e está incorporado por elementos do ‘braço 
forte’ do Estado, sua ação é humanizada várias vezes diante do 
afastamento da esposa, do nascimento do fi lho, do choro da 
mãe do fogueteiro, da irresponsabilidade dos aspiras... A per-
sonagem deixa de ser um corpo dócil, torna-se indisciplinado, 
não-conforme e conseqüentemente, herói contemporâneo, víti-
ma de confl itos existenciais, fi gura que carrega consigo a égide 
positiva do maniqueísmo bem versus mal, de modo que pune 
o ‘bandido’ ao exercer sua função, enquanto deleita-se com o 
efeito prazeroso de realizar um ato violento.

Finalmente, os pares de oposição – bem e mal, trabalhador e va-
gabundo, classe média e favelado... – apresentam-se diante desta 
disciplina burlada, constituindo-se nos atores quando do não fun-
cionamento dos BOPEs da vida real. Tais atores necessitam de in-
centivo na luta contra as injustiças e na ação punitiva realizada de 
forma autônoma. Assim, os ‘cidadãos de bem’ que punem ‘bandi-
dos’ com as próprias mãos vêem na fi gura de Capitães Nascimen-
to a legitimação do uso da violência contra a própria violência, ao 
passo que a polícia, braço disciplinar e punitivo do Estado enquanto 
monopólio legítimo da força, realiza, talvez por esse motivo, mais 
ações ostensivas, que mostram a sua aparente presença, do que 
extensivas, que realmente ‘resolvem’ o problema de uma popula-
ção de bandidos indisciplinados.

Imagine o seguinte caso: você está passeando de carro nas 
ruas tortas e remendadas de Cascavel, de repente, o trânsito se 
torna mais lento. Lá na frente você vê um pequeno grupo de pes-
soas paradas no meio da rua, há um carro com placa de fora que 
mais parece um nó de aço retorcido, há sangue no chão. Vamos 
deixar mais claro: você agora já sabe que é uma colisão e sabe 
que não conhece as vítimas, posto os veículos envolvidos. Ah e 
mais! A ambulância está logo atrás de você com difi culdades 
para passar. Queira ou não você vai se ver num dilema: ou dimi-
nui a marcha para ver melhor, atrasando o socorro, ou vai parar o 
carro e sair para ver de perto, impossibilitando de vez tal socorro, 
embora utilize o mote: “talvez eu pudesse ajudar em algo”.

Isso vai ser egoísta da sua parte? Lógico que vai! Mas você 
geralmente faz sem maldade. Essa curiosidade mórbida, apesar 
de já estudada antropologicamente, ainda nos é mistério, já que 
jamais admitimos: OK, gostamos de ver sangue e violência.

Se fosse o contrário, fi lmes de terror não teriam lucro, ta-
blóides empilhariam na banca, programas como Ratinho, Aqui 
Agora, Tribuna da Massa, não teriam audiência, assim como Big 
Brother e Pânico na TV. Os dois últimos não são propriamente 
violentos, porém os episódios que trazem algum tipo de degrada-
ção ou humilhação humana não são os de maior repercussão?

Sangue e esperma em geral se tornam um só em casos 
assim. Ambos são substâncias corpóreas que só saem em 
momentos extremos.

O exemplo é radical, mas funciona, o que atrai na porno-
grafi a extrema, por exemplo, provém da mesma curiosidade 
que atrai à violência explícita. 

O cinema já usou e muito essa premissa para fi lmes de gran-
de bilheteria como A Bruxa de Blair, Instinto Selvagem, O Último 
Tango em Paris, A Paixão de Cristo; este que consegue provar 
qualquer teoria do gênero, sendo o fi lme mais bem recebido 
por cristãos do mundo todo e que tem como lema a paz e a fra-
ternidade; tema que o torna por outro lado um dos fi lmes mais 
maniqueístas e de violência extrema e a oitava maior bilheteria 
de todos os tempos, logo abaixo de Jurassic Park, com a descul-
pa: “mas foi assim que aconteceu...”. O mesmo mote justifi caria 
todos os programas policiais que mostram em close cadáveres 
ou linchamentos. No caso de A Paixão de Cristo, vai mais longe, 
visto que a mensagem pacífi ca cristã nem mesmo é citada no 
fi lme, que se concentra nas 12 horas fi nais de Jesus. Segundo o 
assassino Alex de Laranja Mecânica, “a parte boa da bíblia”.

O cinema por meio da metalinguagem já discutiu o assunto 
com maestria em fi lmes como Violência Gratuita, O Vídeo de 
Benny e em nossa sessão desta semana: Tesis – Morte ao Vivo.  

Tesis foi o primeiro longa do chileno naturalizado espanhol 
Alejandro Amenábar que mais tarde fez um fi lme chamado Abra 
los Ojos, que Tom Cruise gostou tanto que pediu a refi lmagem 
americana como Vanilla Sky, e em troca fi nanciou o único fi lme 
de Amenábar até agora em terras yankees: o sucesso Os Outros. 
Voltando à Espanha, fi lmou Mar Adentro em 2004 fi cando com 
o Oscar de fi lme estrangeiro.

Amenábar tinha apenas 24 anos quando fez Tesis, porém con-
seguiu discutir com maturidade o fascínio pela violência. No fi l-
me, Ângela decide fazer sua tese no curso de Comunicação sobre 

violência no audiovisual, para isso pede que seu orientador lhe 
consiga fi lmes que contenham violência extrema. Ângela desde o 
começo diz-se enojada pelo tema, porém mesmo contra sua von-
tade, sua curiosidade torna-se mais forte que suas concepções 
morais. A exemplo disso, a cena inicial do fi lme metaforicamente 
expõe sua própria tese sobre o assunto: Ângela está no metrô, 
quando é pedido a todos que saiam do vagão, pois um homem 
havia caído nos trilhos e sido cortado ao meio. Os policiais orien-
tam os passageiros a saírem, para afastarem-se e não olhar para 
os trilhos, isso é repetido algumas vezes, porém enquanto alguns 
se afastam, Ângela é instintivamente puxada para ver o corpo. O 
fi lme todo parte desse principio: “não olhe, se conseguir”. 

A discussão dentro da própria linguagem cinematográfi ca 
é resumida por um professor quando diz que “é preciso dar ao 
público o que ele quer ver”. Essa simples frase apesar de não 
discutida ou questionada explicitamente no fi lme abre uma dis-
cussão sem fi m sobre a produção dos fi lmes que já citamos e de 
que forma eles servem à população, que de uma maneira ou de 
outra irão buscar / ver / consumir esse sangue derramado.

Em cima dessa frase, seria pretensioso se Amenábar fi zes-
se um fi lme de arte, soaria no mínimo como um sermão sobre 
moral visual. Dessa forma, ele o transforma num thriller de sus-
pense e no melhor fi lme sobre a lenda dos snuff movies que são 
vídeos em que se vê uma pessoa sendo morta propositalmente 
em frente às câmeras. Apesar do tema já ter rendido vários fi l-
mes, desde Cannibal Holocaust a 8 mm, a existência de algum 
snuff nunca foi ofi cialmente comprovada.

Por conta disso, o curioso dessa área não tem tanto acesso 
quanto um consumidor de pornografi a, por exemplo. A fi cção 
acaba fazendo essa parte, e o espectador, mesmo sabendo que 
é encenação, consome a violência, nas palavras de Rose Hikiji, 
“como um olho a espreitar a fechadura”. O nível de realidade exi-
gido tem crescido a passos largos, tanto que fi lmes que outrora 
chocavam, como Laranja Mecânica, Amargo Pesadelo, Quadrilha 
de Sádicos, já não têm o mesmo efeito, abrindo espaço a fi lmes 
que não mais questionam o fascínio, e acabam somente o satis-
fazendo, como Irreversível; O Albergue; e os exercícios de morbi-
dez nipônica, a série Guinea Pig, que encena snuffs.

Os cinemas cascavelenses por outro lado são redutos 
do consumo desse fascínio, porém em seu viés politica-
mente-correto, James Bond, Rambo, Van Damme, e o já 
tão falado Tropa de Elite, atendem ao mesmo chamado 
da violência explícita, porém utilizando do artifício mani-
queísta de estar sempre do lado do bem. Nestes, a violên-
cia, por mais absurda que seja, acaba sendo direcionada 
a alguém por quem durante duas horas lhe foi convenci-
do que a merecia, e é automaticamente abrandada.

Lógico que não vou generalizar. Vez ou outra, nossos 
cinemas têm exibido fi lmes que saem dessa categoria, 
todavia em grande parte das vezes têm menos especta-
dores do que aquele acidente de trânsito.

Tesis – Morte ao Vivo será exibido no SESC Cineclube 
Silenzio neste sábado, 05/04, às 19h30 no SESC Casca-
vel. A entrada é gratuita... e livre a todos os curiosos.

* Socióloga

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

“Ahahaha”. “Ai, ai, então, galera, eu trouxe alguém pra as-
sistir um fi lme com a gente!”. “Quem?”. “Quem?”. “O Alfredi-
nho! Alfredinho...”. “I am Hitchcock, Alfred Hitchcock”... “Tá, 
mas o que a gente vai assistir?”. “Hum, que tal O Crocodilo 
Dandi”. “Ah, não, sou mais fã de Tomates Assassinos”. “Não, 
não, fi quei sabendo que está passando Rambo no cinema!”. 
“Não, não, não, não... vamos assistir O Carro Desgovernado”. 
“Vocês não sabem de nada, vamos assistir ao meu fi lme, 
Psicose...”. “Ah, cala boca, você fez Pássaros”. “Montinho no 
Hitchcock”. “Ahhhhhhhhhhhhhhheeee” [socos, pontapés e 
gritaria]. “Tá, e o que eu falo agora? Turma na Chibata no Ci-
nema?”. “Turma na chibata?”. “Nããããããããããããããão, é Gang 
da Xibata no Cinema”. [Tchipaaaaaaaaaa]

É mais ou menos isso que diz a vinheta de abertura do pro-
grama Gang da Xibata no Cinema, da radio online Universitá-
ria, que, aliás, vai ao ar todo sábado para domingo a partir da 
meia-noite. O fato é que em determinado ponto ela é ‘sem 
querer querendo’ muito atual. “(...) fi quei sabendo que está 
passando Rambo no cinema!”. Nenhum dos apresentadores 
do programa imaginava que em um dia não tão distante da 
produção da vinheta o tal do John Rambo estaria realmente 
mais uma vez em uma tela de cinema.

Foi repetindo mentalmente a grudenta e engraçada aber-
tura que fui essa semana a um dos cinemas de Cascavel as-
sistir a Rambo IV. Gosto muito da série e tinha plena cons-
ciência do que me esperara no começo, meio e fi m... O fi z 
por nenhum outro motivo a não ser que os fi lmes do Rambo 
fi zeram parte da minha infância. Cresci vendo o personagem 
na Sessão da Tarde. Até comprei os três primeiros em DVD 
para guardar e dividir algumas horas descompromissadas 
com meu pai, também fã da série.

Olha... não me decepcionei. É claro que fi quei desaponta-
do com algumas coisas, mas na soma de mortos e feridos o 
resultado foi mais do que satisfatório. O clássico clima de iso-
lamento e a trilha sonora tímida, mas efi ciente, estão lá, as-
sim também o grandalhão Stallone, com aquele ‘humor’ de 
saltar os olhos. A principal diferença em relação aos fi lmes 
anteriores é a quantidade de cenas violentas. Seqüências in-
termináveis de tiros, braços sendo cortados, pernas sendo 
arrancadas, bombas arrasando tudo e mais um pouco... que 
fi zeram surgir a certeza de que passará longe da Sessão da 
Tarde ou mesmo da Temperatura Máxima. E estou falando 
sério. Eles mostram TUDO.

Rambo também mudou seu... modus operandi. Enquanto 
nos fi lmes anteriores era adepto a muita estratégia, dessa 
vez optou pela simplicidade e resumiu tudo. Ficou atrás de 
uma metralhadora Ponto Cinqüenta e acabou com um exér-
cito e meio ao melhor estilo ‘mata barata’... o restante fi cou 
por conta de dezenas de amigos surgidos tradicionalmente 
naquele instante remoto.

Os pontos ruins são os diálogos, a cada cena piores, incre-
mentados pelas frases heróico-clichês do protagonista e o rotei-
ro meia-boca, mas nada longe do esperado. O ritmo lento, quase 
parando, em que começa o fi lme, é compensado pela correria 
da metade em diante. Creio que os que gostam da série fi carão 
satisfeitos – até por que o fi m não é dos piores –. Aos que não 
conhecem... bom, se quiserem ver muito sangue, tripas, berros, 
tiros e explosões é uma boa, caso contrário, deixe pra lá.

E sabe quem encontrei ao fi nal da sessão? Talício Cirino e 
a esposa. Cirino é um dos mais famosos cineastas de Casca-
vel, dirigiu e protagonizou fi lmes como Fronteira Sem Desti-
no, Conexão Brasil e Conexão Japão: a lenda. O Rambo cas-
cavelense assistindo ao Rambo norte-americano buscando 
referências para o próximo fi lme? “Quem sabe...”

O Bebê de 40 anosO Bebê de 40 anos
Quem completa 40 anos em 2008 é O Bebê de Rosema-

ry, de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, 
Ruth Gordon e Sidney Blackmer. Minha segunda indicação 
de hoje. O longa quebrou com a série de longas recheados de 
monstros da década de 1960 e tornou-se justifi cadamente 
o marco zero do terror psicológico do período pós-Hitchco-
ck, infl uenciando cineastas como Brian De Palma e Stanley 
Kubrick. O sucesso de crítica e comercial trouxe uma gera-
ção de fi lmes ambientados em locais familiares, almejando 
transparecer a mesma carga alienante e claustrofóbica da 
obra de Polanski... a maioria deles fracassou.

Dois jovens recém-casados se mudam para um apar-
tamento em Nova York e logo fazem amizade com o casal 
vizinho. Rosemary engravida e, diante de estranhos fatos e 
acontecimentos, começa a acreditar que carrega no ventre o 
fi lho do demônio e que o marido e os vizinhos compactuam 
para o sucesso da gestação.

Polanski não aposta no susto fácil, mas numa construção 
dramática – de mais de duas horas – que nos joga em meio 
a degradação psicológica e neuroses de Rosemary. Ao fi nal 
do fi lme, temos a agonizante e aterrorizante sensação de 
termos assistido a um documentário. O pensamento de que 
aquilo é possível nos apavora, nos congela. O fi lme faz parte 
da ‘trilogia do apartamento’ de Polanski, os demais títulos 
são: Repulsa ao Sexo (1965) e O Inquilino (1976).

Curiosidade: O compositor Krzysztof Komeda, autor da sinis-
tra canção-de-ninar do fi lme, morreu em um acidente em abril 
de 1969. Quatro meses depois, Sharon Tate, esposa de Po-
lanski, foi morta a facadas pelos discípulos de Charles Manson. 
A calçada do prédio Dakota, cenário do fi lme, foi onde John Len-
non foi assassinato em 1980. Alguns dizem ainda que para fa-
zer as cenas de rituais e cânticos satânicos mais reais, Polanski 
contou com o auxílio de Anton LaVey, fundador da Igreja de Satã 
e autor de The Satanic Bibles. Que coisa, não?

That’s all folks.
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Referência | foto de Pedro Jorge “Fumaça”/GP

THE END

  

CMYK

Ok, agora chegou a hora e a vez de você fazer A SUA PRÓPRIA 
E PRIMEIRA E ORIGINAL CRÍTICA DE ROCK. É fácil. Tudo o 
que você tem de fazer é marcar respostas. Primeiro, escolha 
um título de acordo com o disco:

a) Laranjas no Exílio
b) O Blues da Periferia e a Galera da Pesada
c) A Festa do Sitar Caipira
d) Criancinhas Famintas da Babylônia
e) Como Sua Própria Caca

Sacou? Ok, o próximo passo é tão fácil quanto isso. Apenas 
preencha as lacunas:

Este último lançamento de ______________

a) Dan da Gaita e seus Asseclas da Luz Vermelha
b) A Poltrona Blindada
c) O Inverno das Andorinhas
d) Os Quatro Caras Gordos
e) Arturo de Cordova

é ___________________

a) uma consolidação explícita dos gestos artísticos expe-
rimentalmente arriscados já presentes desde seu último 
álbum.
b) um verdadeiro escorregão depois de um álbum con-
siderado uma obra-prima e do grande sucesso lançado 
em single que nos embalou durante o verão e que agora 
nos aquece no outono.
c) importante tão somente na medida em que serve de 
delineador dos contornos do mal-estar contemporâneo 
para os historiadores do rock do futuro, se realmente 
for existir algum com toda essa poluição que está ro-
lando por aí.
d) defi nitivamente o álbum do ano.
e) um monte de estrume de porco.
 
(Como você está se sentindo até agora? Veja só como 
é fácil!) Adiante! Escolha algo a seguir como a próxima 
sentença:

a) A partir desse disco, percebe-se que chegou a 
hora de falar das responsabilidades que um artista 
produzindo rock ostenta diante de sua audiência, e, 
especifi camente, como essas responsabilidades se 
relacionam com a situação política que nós, todos 
nós, e necessariamente o rock’n roll, somos levados 
a chegar a um fi m pela força do que é viver nos Esta-
dos Unidos da América nos dias de hoje.
b) Eu realmente não acho que (esses caras/esse 
mané/a mina em questão/um cachorro falante) 
podem defender uma produção musical que tem 
dado provas de crescente má qualidade ao recorrer 
a todas aquelas antigas picaretagens como “ex-
pressão pessoal”, “experimentalismo”, “um novo 
tipo de liberdade artística”, ou qualquer outra des-
culpa esfarrapada.
c) Depois de tanto suspense, fi nalmente sai esse 
lançamento e eu posso tê-lo de uma vez por todas 
em minhas mãos para procurar por lindas e fan-
tásticas gravuras de M.C. Escher na capa enquan-
to todas aquelas incríveis tensões musicais estão 
ribombando de dentro do disco até que elas des-
penquem da antiga Victrola, de uma forma que 

eu não sei se consi-
go sair daqui 

ou se 

começo a chorar.
d) É tão danado de chato ter de abrir esses pedaços 
de caca todos os dias, ter de desperdiçar tempo, 
quebrar as unhas, sabendo que a metade do que 
rola é só a repetição de um álbum já lançado, que 
difi cilmente consigo me concentrar em desembru-
lhar a pacoteira depois de já ter tirado os discos de 
dentro das caixas de papelão (cujas pilhas crescem 
numa grande bagunça que se espalha pela casa 
inteira para depois serem arrastadas para o canto 
por meus amigos cabeçudos!), e eu realmente mal 
consigo agüentar colocar as bolachas sobre o prato 
da pick-up depois disso. Gostaria que ela quebrasse 
de alguma maneira para que eu não tivesse mais 
de escutar tanta coisa. (Boa não, mais do que uma 
frase nessa!) Mesmo assim, coloquei esse troço prá 
tocar como qualquer outra coisa exceto aquelas que 
nunca consegui, e exatamente agora eu estou ou-
vindo e, sabe de uma coisa? Eu estava certo. É uma 
merda mesmo!
e) Não me lembro como cheguei aqui, que casa é 
essa ou da onde veio essa máquina de escrever, 
mas, de qualquer jeito, esse novo álbum é de/do/
da (uma das mais transadas bandas de rock’n roll 
de todo o mundo/mais talentoso e sensível menes-
trel de toda uma geração a qual muitos de nós já 
chama de Novo Dylan/mais doce melodia desse 
lado do Tâmisa e que me salvou a vida novamente 
tal como todos os outros, então eu nem me importo 
onde estou, se eu fui enrolado a noite passada, não 
me importo se esse lugar cair agora mesmo numa 
batida policial, eu não tô nem aí se o mundo acabar 
porque a mensagem cósmica da verdade e unidade 
que essa música está trazendo tem feito eu me sen-
tir completo pela primeira vez desde 1968.

(Bem, não foi tão difícil assim até aqui, foi? Um pa-
rágrafo inteiro já está escrito! Mas isso não signifi ca 
que já acabou: o mais divertido ainda está por vir. Tally 
Ho!)

A primeira canção ____________ (Escolha uma:)

a) Catalina Sky (O Céu da Catalina)
b) Death Rays in Your Eyes (Raios de Morte em Seus 
Olhos)
c) I Wish I Was a Rusty Nail (Eu Queria Ser Um Prego 
Enferrujado)
d) Lady of Whitewater
e) Nixon Eats (Nixon Come)

Escolha novamente ____________________

a) é uma altiva e excitante abertura em ritmo marcado
b) inicia tudo num nível extremamente alto de energia
c) defi ne o ritmo e o humor do álbum mais atmosferica-
mente
d) não vai ganhar nenhum Grammy este ano
e) me lembra a minha avó chamando o Hugo na banheira 
depois de ter comido aquele peixe na noite que nós tínha-
mos pescado algo que não foi muito bom para o jantar 
quando eu tinha três anos de idade.

A primeira coisa que você nota é ___________ (Escolha 

uma:) 

 a) o malicioso e demolidor solo de guitarra.
b) as profundas e latejantes linhas de baixo.
c) o quanto suave e sensivelmente, quase dolorosomente, o 
vocal é integrado com os hispânicos acordes hipnóticos dire-
tamente  extraídos daquelas quatro guitarras Gibson eletroa-
cústicas. 
d) os pratos não estão mixados corretamente.
e) essa mixagem inteira é uma lavagem e esse álbum tem o 
que é provavelmente a pior produção do ano. 

O impacto inteiro do que rola nesta bolacha pode não te 

pegar em cheio de primeira, mas se você continuar escu-
tando uma porção de vezes por dia durante a semana, espe-
cialmente no fone de ouvido, no fi nal vai aparecer para você 
num lampejo a revelação de que __________________

a) você estava só perdendo tempo.
b) você está ouvindo uma obra-prima do rock que transcen-
deu o que se conhece como rock até o momento e que prova-
velmente a maioria das pessoas não vai reconhecer seu verda-
deiro valor por pelo menos dez anos.
c) os instrumentos estão desafi nados.
d) você devia mesmo era ter comprado um disco do The Band.
e) você é surdo de um ouvido.

A segunda parte do disco é ____________ (Escolha uma:)

a) uma boa mudança de ritmo
b) um pouco mais da mesma meleca

c) um sucesso defi nitivo
d) interessante, pelo menos
e) Um insulto para ouvidos humanos (nem meu cachorro gostou)

devido ao fato de que ________________________

a) foi produzido pelo primo do Phil Spector (*produtor famoso 
dos anos 60 e 70) que veio de Nova Jersey.
b) dura apenas dois segundos.
c) as letras dizem muito, de uma maneira muito mais consisten-
te do que qualquer outro tenha escrito na última década, sobre o 
que nós temos feito a nosso meio ambiente.
d) Booby Keyes, Jim Price e Boots Randolph se reuniram para uma 
boa e velha sessão de gravação “daquelas”. 
e) eu passei desinfetante no disco e ele pareceu tocar melhor.

Apesar disso, penso que o verdadeiro signifi cado de suas densas e 

soturnas letras só pode ser captado mediante ________________________

a) a compra de um aparelho auditivo.
b) a leitura do encarte que vem com o disco.
c) um retorno para escutar novamente Menphis Blues Again, para logo em seguida 
voltar a esta faixa e ver então se ela não arregaça com tudo.
d) um curso de alemão.
e) jogar essa incoerência de merda na lata do lixo e sair para beber uma cerveja, 
onde provavelmente vai estar rolando alguma coisa melhor no som do boteco.

(Já é hora do terceiro parágrafo! Navegando tranqüilo, numa boa! Você já está qua-
se terminando). Esse trabalho tem inspirado ________________________

a) sentimentos ambivalentes
b) pura adoração
c) bile venenosa
d) total indiferença
e) uma ânsia inesgotável em mim que eu não consigo me conter para descrever o 
resto do disco. Críticas que vão faixa por faixa são uma chatice, e o álbum não custa 
mais do que 20 paus na loja certa, então saia e compre o disco para ver por si mes-
mo se presta ou não. Quem sou eu ou então qualquer outro crítico ou ser vivente da 
face da Terra para lhe dizer como uma música deve ser? Somente os seus ouvidos 
podem ouvi-la com seus próprios ouvidos. Estou certo ou não? É claro que estou. Só 
sei que eu vou continuar escutando esse disco _________________

a) até que eu caia mortinho de câncer.
b) até eu sair para o quintal de casa e jogar no incinerador essa ofensa para os meus 
ouvidos assim que eu acabar de digitar todo esse vômito.
c) e nunca vou esquecer a maravilhosa chance que tive aqui nessas páginas para 
compartilhar a respeito desse disco muito especial os meus próprios e mais recôn-
ditos sentimentos buscados para analisá-lo para você, saiba você ou não que é uma 
pessoa muito especial para mim, mesmo que a gente jamais tenha se conhecido e 
que eu nem saiba o seu nome, estou convencido de que eu nem iria ligar se você se 
parecesse um javali.
d) até que eu saia e quebre esse LP na cabeça do primeiro caretão ou Hare Krishna 
esquisito que eu vir na rua, só pela emoção!
e) e resolva ir dormir e só acorde em uma nova manhã, na qual eu seja capaz de apreciar 
essa sublime produção poética com outros ouvidos.

Portanto, antes de eu assinar meu nome no pé da página e pegar a grana que esse 
almanaque de segunda nunca me paga direito, gostaria de deixar para você uma 
mensagem: _____________

a) Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida.
b) Muitos entre nós acham que a vida não passa de uma piada.
c) Os caras de pele vermelha perderam essa terra para você e eu.
d) O Rock morreu. Vida longa ao Rock’n Roll.
e) Dado que esses caras são complacentes o sufi ciente para imprimirem essa coisa 
toda, mas também não me pagam direito, por que então você não faz isso? Provavel-
mente eu tenho dado grandes toques sobre uma porção de bons discos nos últimos 
anos, e por que eu iria cair fora disso agora? Nada além de um monte de mágoas! 
Um monte de abusos de cretinos que não conseguem entender que o rock’n roll É a 
Revolução! Um monte de sanguessugas baratos como cães atrás de mim! Mas eu 
tenho o corpo fechado. Então me envie $$$, caramba, ou eu nunca mais escrevo 
uma palavra novamente enquanto eu viver! Do seu fi el correspondente,
_______________ (assine seu nome aqui)
_______________ (coloque seu endereço aqui)

Você conseguiu! Cara, você conseguiu! Viu só, não é tão difícil, não é? Agora VOCÊ 
TAMBÉM é ofi cialmente ordenado e plenamente qualifi cado como um crítico de 
rock, com as publicações se arrastando atrás de você e tudo o mais. Basta recor-
tar o formulário, se você preencheu corretamente as lacunas, e enviá-lo para a 
revista de rock de sua escolha numa carta registrada! “Seja um pegador”! Você 
acha que o John Landau (*produtor famoso do MC5) alguma vez deixou que o 
sentimento de rejeição o deixasse pra baixo?  Não!  E se você mandar a crítica 
a todas as revistas de rock da América, alguma vai publicar você mais cedo ou 
mais tarde, porque a maioria deles publicaria o que há de pior nessa pocilga de 
mundo se alguém dissesse a eles que isso os tornaria avant-garde! Você pode 
até enviar a eles o livreto com as instruções sobre como pagar a indenização 
ao seu procurador, basta escrever o nome de um álbum popular de um artis-
ta famoso no topo da capa do livreto, assine o seu nome no fi m da última 
página, e eles vão te publicar! Vão achar que você é um gênio!

E você é! Quando toda a grana da crítica começar a pingar de seus fãs, 
você fi cará rico! David Geffen (*produtor musical) vai convidá-lo a um fi nal 
de semana em sua chiquérrima casa de campo. Miles Davis vai caminhar 
ao seu lado quando você estiver na avenida da fama. O Seals da dupla 
Seals & Crofts (*dupla pop-folk dos 70) vai tirar o chapéu para você e can-
tarolar “Bah’aii!”. David Peel (*compositor e militante anarquista de Nova 
York) vai escrever canções sobre você. Da mesma maneira será com 
John Lennon! Então será igual com todo mundo! Andy Warhol (*um dos 
principais nomes da pop art) vai colocá-lo em seus fi lmes! Você vai às 
turnês de David Bowie, Leon Russel (*compositor amigo de George 
Harrison) e do Atomic Rooster (*banda progressiva de Carl Palmer), 
e lerá críticas para arenas cheias de fãs raivosos! Você será uma ce-
lebridade internacional e vai morrer aos 33! Você já está graduado 
nessa coisa! É agora um crítico de rock, e até amanhã será um dos 
mais importantes da América! Vai estar na pesada edição especial 
da revista Esquire (publicação criada em 1933 nos EUA por William 
Randolf Hearst) em 1974! Parabéns, e bem-vindo ao clube!

* Notas de tradução
** Shaking Street Gazette nº15 – 10/10/1974
*** Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de 
jornalismo em instituições da região e jornalista da Gazeta do Paraná




