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O debate de idéias é sempre uma grande idéia. Assim 
como o Gazeta ALT, a revista Advérbio (fag.edu.br/adverbio/), 
também de Cascavel, promove debates em prol do conhe-
cimento, porém, a revista foca-se no estímulo da produção 
científi ca entre discentes, docentes e pesquisadores na área 
de Comunicação Social.

Na quinta edição, por exemplo, foram apresentados artigos 
com discussões sobre semiótica, literatura, indústria cultural, 
imagem das mulheres na publicidade dos anos 50 e crônica jor-
nalística, além de material pertencente às disciplinas de Socio-
logia, Estética e Cultura de Massa, Estudos de Comunicação na 
América Latina, História Socioeconômica e Política do Brasil.

“O trabalho jornalístico aliado à metodologia do historiador 
quanto ao estudo de fontes resultou em projetos originais, ten-
do como base leituras informativas, teóricas e, principalmente, 
as memórias daqueles que não são comumente referenciados 
pela história ofi cial da cidade”. Acessem e conheçam um pouco 
mais sobre a revista Advérbio e como colaborar na edição de 
número 6, que fecha no dia 19 de maio.

Cinema, Artes Visuais, Fotografi a, TV, Teatro, Dança, Literatu-
ra, Música... Tudo em um mesmo lugar. Esse é o sintomnizado.
com.br, site sempre atualizado pelo também polivalente mestre 
em Comunicação e Linguagens, especialista em Marketing e 
Bacharel em Informática, Tom Lisboa, de Curitiba.

Além disso, no link Work and Art, há imagens de inter-
venções urbanas, curadorias, trabalhos fotográfi cos... pro-
duzidos ou organizados por Tom. Dê uma olhada ainda no 
link sobre o livro que lançou há pouco tempo: Entre a esta-
tueta do Oscar e o Oscar da estatueta, no qual, por meio 
da Teoria das quatro fases da imagem, de Jean Baudrillard, 
“traça uma possível linha evolutiva da imagem da estatueta 
do Oscar, que vai de 1929, ano em que tinha uma função 
exclusivamente ornamental, até os dias atuais, em que se 
tornou um dos principais símbolos da cultura de massa”. 
Um estudo que visa “colaborar na construção de referências 
teóricas sobre o Oscar, que até hoje tem sido submetido a 
um tipo de literatura que aborda apenas aspectos sensacio-
nalistas ou curiosidades de bastidores”.

Mudando completamente de assunto, vai uma dica e uma 
notícia um tanto pitoresca aos fãs do Guns N’ Roses. No blog 
Chinese Democracy When (chinesedemocracywhen.blogs-
pot.com – em inglês), pode-se acompanhar a bizarra campa-
nha da Dr. Pepper, marca de refrigerantes norte-americana, 
iniciada no último dia 26. A empresa garante que dará uma 
lata de refrigerante a cada cidadão dos Estados Unidos, com 
exceção de Slash e Buckethead, se o GN´R lançar o lendário 
álbum Chinese Democracy ainda neste ano.

Os dois guitarristas estão fora da premiação, se-
gundo o diretor de marketing da empresa, Jaxie 
Alt, por terem abandonado a banda. Alt também 
explicou a promoção: “Levou um bom tempo 
para chegarmos à mistura dos 23 ingredientes 
que compõem o nosso refrigerante, e por isso 
somos solidários com a busca da perfeição de 
Axl. Sendo assim, achamos que quando o disco 
for lançado, as pessoas vão se referir a ele como 
sendo o ‘Dr. Pepper para os ouvidos’, pois com 
certeza será tão bom que instantaneamente 
será considerado um clássico”.

Axl Rose soube da promoção e divulgou a se-
guinte nota no site ofi cial: “Estamos surpresos 
e muito felizes de ter o apoio do Dr. Pepper (...) 
Como algumas das partes do Buckethead estão 
em nosso álbum, vou dividir a minha Dr. Pepper 
com ele”. Então ta, né.02
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mundo sebo

“Todos os personagens desta 
obra são fictícios”

Mudo
o verbo

Eu juro dizer a verdade,
somente a
verdade,
nada mais
que a
verdade

Minha avó lia. Minha mãe e minhas tias liam. As suas, com 
grande probabilidade, também.

Sabrinas, Biancas, Julias eram as moçoilas que povoavam 
sem inibição as românticas histórias repletas de intrigas, pai-
xões proibidas, amores eternos e fi nais felizes. É claro que to-
dos já ouviram falar das “mais belas histórias de amor”, dos 
“romances com coração” e dos “romances da mulher moder-
na”. Até porque mesmo hoje os livretos vendem a role. De 
80 a 100 por dia no Sebo Bom Livro, que fi ca na rua Castro 
Alves, 2.052, Centro. As histórias, segundo o dono do sebo, 
Nilson Schon, “100% voltadas às mulheres”, são da Editora 
Nova Cultural, que há 30 anos lança os livros com açucara-
das histórias de amor em edições de baixo custo. No sebo, 
elas podem ser encontradas por preços a partir de R$ 1.

A primeira da série foi Bárbara Cartland, seguida por aque-
la que se tornou a mais famosa de todas: Sabrina. Uma leitura 
fruição de cunho praticamente histórico ao entretenimento de 
leitoras afoitas, já que retrata a fi gura de uma heroína moderna 
– com muitos nomes diferentes, mas que no fundo é sempre a 
mesma – surgida a partir dos anos sessenta, com vidas social, 
sexual e economicamente ativas. Sempre, obviamente, com a 
manutenção da idéia muito bem quista às românticas de um 
bom conto de fadas: o fi nal feliz. Uma Cinderela de calças.

Minha avó lia. Minha mãe e meus tios liam. Os seus, com 
grande probabilidade, também. Opa, parece o mesmo come-
ço da indicação anterior. Acontece que a história é bem pare-
cida. Do Tex, a princípio, fi quei sabendo isso. Não sabia nem 
da existência da história em quadrinhos, muito menos que no 
Bom Livro há uma prateleira exclusiva para a série, com visi-
tas freqüentes de muitos fãs. Tex ou Tex Willer (já chamado 
de Texas Kid nas publicações da editora RGE) é uma HQ wes-
tern – ou, em bom português, sobre o Velho Oeste americano 
– originalmente publicada na Itália. Um dos mais famosos e 
antigos cowboys dos quadrinhos foi criado por Giovanni Luigi 
Bonelli e Aurelio Galleppini e teve sua primeira história publi-
cada no dia 30 de setembro de 1948.

A riqueza de informações, segundo os amantes da série, é 
um dos atrativos da história. Referências e verossimilhança 
histórica – com destaque à cultura dos índios e à vida dos 
pioneiros – somadas ao chumbo grosso voando por todos os 
lados formam o enredo das aventuras de Tex. Além de uma 
grande coleção dos gibis regulares, você ainda encontra no 
sebo Tex Edição Histórica, série que republica em histórias 
completas e com mais páginas as aventuras de Tex Coleção; 
Tex Ouro, que republica as aventuras de Tex da fase áurea, 
só com histórias completas; e Tex Anual, com as melhores 
histórias do último ano da série. 

“Um Anel para a todos governar, Um Anel para encontrá-los, 
Um Anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los”. Não 
podemos dizer escuridão; mas que o Um Anel pode bem ser 
uma metáfora para a história do escritor, professor e fi lólogo J. 
R. R. Tolkien não nos resta dúvida. O Senhor dos Anéis (The Lord 
of the Rings) é um dos maiores fenômenos da literatura mun-
dial. Além de best seller, é literatura obrigatória na rede de en-
sino norte-americana, e carrega uma legião de seguidores que 
só aumentam com o passar do tempo. O romance fantástico foi 
escrito entre 1937 e 1949, e publicado originalmente em três 
volumes entre 1954 e 1955. Mais tarde também foi publicado 
em volume único. É esse exemplar que você pode encontrar no 
Sebo Bom Livro. Em perfeito estado, a edição da Martins Fontes 
(São Paulo, 2002) foi traduzida por Lenita M. R. Esteves e Almiro 
Pisetta e possui 1.202 páginas de uma das mais bem contadas 
histórias que o mundo já viu.

A história é uma seqüência do livro de Tolkien O Hobbit, e cria 
o que muitos chamam de ‘mundo paralelo’. Genealogias de diver-

sas raças, mapas dos lugares em que se passa a história, línguas 
inteiras. Um material de latente conteúdo mitológico e lingüístico 
é a construção com que somos presenteados ao ler o romance. A 
Terceira Era e a Terra Média passam, durante a leitura, a ser tem-
po e lugar existentes na imaginação do leitor. Aos que apreciam 
analogias: uma espécie, segundo o autor, de Europa mitológica 
há 6 mil anos. A obra inspirou diversos escritores, músicos e ci-
neastas. A mais conhecida adaptação é a de Peter Jackson para 
o cinema, com a trilogia lançada entre 2001 e 2003. Adaptação 
esta considerada por muitos quase impossível devido à comple-
xidade do livro. Afi nal, como bela e comercialmente diz a frase da 
contra-capa do livro: “O mundo está dividido entre aqueles que 
já leram O Hobbit e O Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não 
leram” (The Sunday Times).

“Qualquer semelhança com pessoas vivas e mortas 
terá sido mera coincidência”
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“Senhoras e senhores, esta é a coisa mais estarrecedora 
que já testemunhei... É indescritível. Mal posso forçar-me a 
continuar olhando. Esta é a experiência mais extraordinária 
por que passei. Não tenho palavras...”

Não poderia ser um dia mais nebuloso. 30 de outubro de 
1938. A Tchecoslováquia é entregue a Adolf Hitler pela Fran-
ça e Inglaterra; analistas do período alertam que esse acordo 
não seria, de forma alguma, uma barreira à expansão na-
zista. “As notícias sobre a situação européia interrompiam a 
programação das rádios continuamente, e a incerteza sobre 
a postura norte-americana deixava apreensivos os ouvintes” 
(LISBOA, Tom). Os prenúncios da Segunda Guerra Mundial 
criaram um cenário de tensão nada desprezível.

Às 21 horas desse interessante dia, véspera de Dia das 
Bruxas, Orson Welles, juntamente ao Grupo de Teatro Mer-
cury, levou meio milhão – dos seis milhões – de ouvintes 
norte-americanos ao pânico, pela transmissão radiofônica 
da CBS (Columbia Broadcasting System) e de suas afi liadas 
de costa a costa, ao dizer que a Terra estava sendo inva-
dida por marcianos inteligentes dotados de um poderoso 
raio carbonizador e máquinas assassinas. Um exército in-
visível, mas que diziam ter desembarcado em nosso plane-
ta na pequena Groveŕ s Mill, em New Jersey.

Houve “sobrecarga de linhas telefônicas interrompendo 
as comunicações, aglomerações nas ruas, congestiona-
mentos de trânsito provocados por ouvintes apavorados 
tentando fugir do perigo que lhes parecia real. O medo para-
lisou três cidades. Fuga em massa e reações desesperadas 
de moradores” (ORTRIWANO, Gisela).

Pensar que tudo aconteceu 
por causa de uma encenação do romance 

de fi cção científi ca Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells, 
escrito 40 anos antes, utilizando-se da forma de uma tradicional 
cobertura jornalística. Welles foi notícia nacional e, diante do estrago 
e da pressão gigantesca, demitido e obrigado a dar esclarecimen-
tos ao povo: “nada havia sido intencional”. Em 1955, entretanto, 
em um especial da BBC – Orson Welles Sketchbook –, assumiria 
que o programa não foi tão inocente assim.

“O mundo lhes parecia ser alimentado por tudo que sai da-
quela ‘caixa mágica’, e nesse sentido a transmissão era, nas pa-
lavras de Welles, ‘um assalto à credibilidade daquela máquina’ 
e um alerta para que as pessoas deixassem de se orientar por 
opiniões pré-formatadas, ‘viessem elas do rádio ou não’”.

Mentira é a declaração de alguém que acredita ou suspei-
ta que ela seja falsa, “na expectativa de que os ouvintes ou 
leitores possam acreditar nela”. Portanto, uma declaração 
verdadeira pode ser uma mentira se o falante acredita que 
ela seja falsa; “e histórias de fi cção, embora falsas, não são 
mentiras”. Uma mentira pode ser uma declaração falsa ge-
nuína ou uma verdade seletiva, uma mentira por omissão, 
ou mesmo “a verdade se a intenção é enganar ou causar 
uma ação que não é do interesse do ouvinte” (Wiki).

Paradoxo: se considerarmos a transmissão de Orson Wel-
les de Guerra dos Mundos como fi cção, então não se trata de 
mentira, seria apenas a adaptação da novela de Wells, sem 
nenhum objetivo em especial a não ser o de entretenimento, 
no caso, o de preencher o espaço Mercury’s Halloween Show, 
da CBS. Porém, se de fato houve um objetivo intríseco, o de 
questionar uma realidade entendida pelo emissor, trata-se da 
utilização de uma fi cção para expor e questionar uma verda-
de e, assim, tornar-se-ia uma mentira?

(por Equipe
Gazeta ALT
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incompreensíveis, mas que nos marcam pelo resto do tempo 
que passamos pela Terra. Após tudo que podemos passar; en-
contramos amigos, parentes dele – os quais nem tivemos tem-
po de conhecer – e conversamos, por meio de olhares, abraços 
e murmúrios tentando demonstrar forças, as quais não temos.

E após a ‘reunião’ vem o encontro conosco...

- As roupas...

- Novamente o skate...

- O que eu faço com isso?

A raiva.

- Por que, Deus?

- Isso não podia acontecer comigo.

- Sempre acreditei em ti.

- E o que eu recebo em troca?

- A morte, a morte...

Enfi m o, verdadeiro, choro.

Nada pode ser mais instantâneo do que a morte. O fi m do 
caminho ou o começo?

Para quem fi ca a vida não será mais a mesma. O amor ‘eter-
no’ sempre irá se manifestar em seu peito. Sempre que alguém 
tocar seus lábios, sempre que outro lhe fi zer um carinho. 

O tempo passa, mas as marcas que ele traz fi cam. Muitas 
vezes para sempre.

03

folhetim

(por
Jacidio Junior*

A morte é triste, mas por que sempre chegamos a essa cons-
tatação? Você já tentou entender por que as pessoas morrem?

De repente alguém próximo a você, novo, vigoroso, forte, está 
dentro de uma caixa de madeira, a qual se convencionou chamar 
de caixão, e dentro de poucas horas será enterrado para que não 
seja visto o lento processo de decomposição do corpo de alguém 
que um dia te deu um abraço e te demonstrou sentimento.

Mas infelizmente essas coisas acontecem:

- Ricardo, onde está você?

- Está no quarto?

- Está em casa?

E quando menos esperamos o ‘pior’ está à nossa frente. 
Aquele símbolo trágico com uma capa preta e uma foice nunca 
pareceu tão real e agora ele surge e nos leva daqui a algum lu-
gar que os homens também convencionaram, mas por quê?

Todos gostaríamos de saber e de entender, porém, quase 
nada disso está ao nosso alcance a não ser o fato de pensar 
em algo que acalente a nossa curiosidade mórbida a respeito 
de aonde iremos parar após nossa alma esvair-se do corpo.

- O que será que aconteceu, o skate dele ainda está aqui.

O telefone toca:

- Alô.

- Aqui quem fala é Eduarda.

- Sou namorada dele.

- O quê?

- Não pode ser. Iríamos comemorar o nosso noivado hoje.

Gostaria que vocês pudessem ouvir os gritos dessa eterna-
mente apaixonada, chamada Eduarda, quando ela descobre 
que o seu eterno amor – pois como minha mãe diz: “O amor só 
dura pra sempre quando um dos dois morre”; antes do fi m – já 
não pode mais beijá-la e ela também não pode mais senti-lo. 

Tudo se torna mais introspectivo e menos colorido, as pe-
quenas coisas se tornam grandes e então a auto-avaliação 
toma conta de nós; como se o passado pudesse ser mudado.

- Será que eu o amei de verdade?

- Será que foi intenso como eu gostaria?

- Eu tinha tanto para mostrar a ele, para viver com ele.

Mas quando perdemos as oportunidades de estar com al-
guém que amamos, por acreditarmos que sempre haverá tem-
po, nossos instantes podem ser menos intensos. Nós tentamos 
descobrir o que poderia ter sido feito. Entretanto na maioria das 
vezes quem amamos nos é tomado sem explicação, sem aviso 
- alguns até percebem, mas não acreditam que possa ser agora 
- e nós que estávamos ali, lado a lado, de repente nos tornamos 
partes distintas de algo que já foi a mesma coisa. Estamos se-
parados e perdidos. Chorando desesperadamente por um sen-
timento que se torna mais forte quando é interrompido brusca-
mente e, quem sabe, só aí tomamos consciência do que havia 
dentro do nosso peito e que agora parece que irá esmagá-lo.

É igual se ouvíssemos aquela música triste no fi nal de um fi l-
me francês, no qual gostaríamos que tudo tivesse acabado bem.

- Onde ele está?

- Eu estou indo aí agora.

- Isso não podia ter acontecido; não agora.

O mundo ganha um novo sentido e as dúvidas, as interro-
gações, são as únicas coisas que conseguimos fazer de ma-
neira automática.

- O que aconteceu com ele, eu não vou acreditar nisso, não 
pode ser verdade.  

- Ontem conversamos pelo telefone e hoje já não posso 
abraçá-lo.

As decisões fi cam por nossa conta, pois muitas vezes so-
mos os primeiros a receber uma notícia difícil para a qual 
não estávamos preparados, ninguém estava preparado. Mas 
é nosso dever ser mais forte, mesmo quando o desejo do nos-
so âmago é ser o mais fraco e mostrar tudo o que realmente 
sentimos. Que seja somente naquele momento, mas como 
hoje tudo é express até os nossos sentimentos devem ser 
rápidos, mas por que não intensos?

- Dona Augusta, aqui quem fala é a Eduarda.

- Não é a respeito do jantar.

- Eu estou chorando sim.

- Foi o Ricardo.

- Ele se foi...

Nessa hora tudo o que você quer é o silêncio, alguém que 
tem um amor especial por ele sabe o que aconteceu. E o pior 
de tudo, você não pode fazer nada. Somente ser forte, para 
mais tarde desabar sobre a cama de casal, reservada para 
mais uma linda noite e se entregar à tristeza do amor morto, 
romântico, agora a ser enterrado.

- Ele tinha leucemia.

- E eu, idiota, não percebi...

- Desmaiou na loja, com as alianças na mão.

- Eu não sei o que fazer dona Augusta.

- Estou aqui no Hospital, ainda não 
tive coragem de vê-lo.

A morte nos rodeia todos os dias, 
na maioria das vezes de longe, po-
rém um dia ela nos alcança e traz para 
próximo algo que não conhecíamos, 
a perda. Um dia ela vem, mas nós 
nunca estamos esperando e por 
isso é uma pena que para al-
guns ela chegue antes:

- Eu espero.

- Consigo.

- Dona Augusta...

- Me desculpe.

N e s s e s 
momentos 
t r á g i c o s 
s e m p r e 
a p r e n -
demos 
lições, 
d o l o -
rosas, 
angus -
tiantes e 
muitas vezes 
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Para ler com uma 
música triste

* Jornalista

O leitor que conhece Josué Montello pensará que Os degraus 
do paraíso (Nova Fronteira, 1986) é mais um romance regiona-
lista. Não. Apesar de ter traços desse tipo de romance, é uma 
obra intimista, que desnuda os problemas humanos e seus ques-
tionamentos interiores. A história acontece em São Luís (MA), e 
narra a saga de uma família dividida entre o poder feminino e a 
fraqueza masculina. A mãe, depois de perder o fi lho mais novo 
para a gripe espanhola, se desprende da vida, afoga-se em 
tristeza e também adoece da gripe. Durante a recuperação da 
enfermidade ela é assistida por uma enfermeira protestante 
que a converte a seu credo. Ela não é mais a mesma pessoa. 
A partir dessa ruptura com o cordão umbilical católico, as de-
savenças entre ela e suas fi lhas aumenta. Tudo piora quando 
uma delas decide ingressar na vida religiosa católica.  

Montello personifi ca duas grandes religiões nas fi guras 
femininas do romance. O catolicismo na fi gura da fi lha 
e o protestantismo na da mãe. O confl ito está armado. 
Ele apresenta a fi lha como a inserida na cultura e nos 
costumes locais, mais aberta à evolução. Já a mãe é 
a austeridade e autoridade diante das extravagâncias 
mundanas. É intolerante aos desejos da fi lha, de seus 
preceitos e a vontade de seguir a vida religiosa. Mon-
tello quer mostrar o fanatismo religioso pelo viés da 
família. Por meio de mãe e fi lha mostra o debate que 
é criado quando duas grandes forças de idéias se cho-
cam. O impressionante no relato é a capacidade de 
se manter quase imparcial, sem ferir nem uma nem 
outra. O autor fala com magia e sobriedade sobre os 
problemas e defeitos da pequena mãe e da grande 
fi lha. Montello não quis prejudicar nenhuma; com 
sua altivez conduziu o romance para o caminho da 
discussão sadia e construtiva.

A troca de lamparinas de querosene por 
lâmpadas elétricas marca a saída de São Luís 
das trevas para a luz. Como se a ascensão do 
protestantismo no início do século fosse a 
luz no fi m do túnel. O certo é que depois da 
primeira grande guerra, depois da mortífera 
epidemia de gripe espanhola que assolou o 
País, as coisas não eram mais as mesmas, 
a escuridão das desgraças fi ndou. O novo 

século é o da iluminação, vem para trazer inovação e mudar o 
cotidiano das pessoas. 

Todo o romance é marcado por tragédias. Mas não é a morte 
física a grande divisora de águas, mas, sim, a morte espiritual. Essa 
sim é capaz de trazer mais discórdia e tristeza aos lares da épo-
ca. É a morte dos sonhos, a morte da vontade de prosseguir que 
permeia os personagens. Uma passagem curiosa da história é da 
fi lha que está no convento na Bahia e escreve uma carta toda 
semana para a mãe no Maranhão. Todas as cartas recebidas são 
guardadas intactas. Volto alguns anos na minha formação esco-
lar e estou na sala de aula conversando com meu professor de 
português sobre essa parte do livro. Em um curso que esteve, 
relata meu professor, uma mulher perguntou a Montello o que 
a fi lha escrevia naquelas cartas. “Não sei, não fui eu quem as 
escrevi”, lançou o autor. Cartas são para ser lidas, a mãe não 
leu as da fi lha, não quis seus argumentos. O autor manteve o 
mistério, que na verdade nem ele conheceu. 

Os degraus do paraíso está entre as obras mais psicoló-
gicas do autor. Filho de um presbítero protestante, sempre 
repudiou o fanatismo da religião de sua família. É um ro-
mance de sua angústia religiosa, envolvente, que leva o 
leitor a participar do debate. Qual a melhor? Qual a pior? 
A imparcialidade demonstra o descontentamento com 
as duas vertentes religiosas. Entre todas as dúvidas o 
autor não se esconde da espiritualidade. Lentamente, 
ainda que com dúvidas, medos, descontentamento, to-
dos subimos os degraus do paraíso.

Dois anos sem MontelloDois anos sem Montello
Josué Montello morreu no dia 15 de março de 

2006, aos 88 anos. Era o mais antigo integrante da 
Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito 
em 1954, aos 37 anos. Ocupava a cadeira 29. Foi 
presidente da instituição de janeiro de 1994 a de-
zembro de 1995. Entre suas obras, está Os tam-
bores de São Luís (Nova Fronteira, 2005), consi-
derado sua obra-prima e Cais da Sagração (Nova 
Fronteira, 1996). Além dessas obras, deixou ao 
Brasil outras cem.

* Estudante de Jornalismo
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Luiz
Carlos
Maciel

(por Patrícia
Marcondes de Barros*

Mil novecentos e sessenta e oito, desabrocham em 
flor, tortura e ausência; ano torto, falhas que despon-

tam na rocha negra, submersas, em ânsias, flagelo 
manso. Dor em festa: fresta para o obscuro. Belos 
dias, sem dúvida, mas quantos uivos, quantos aos 

uivos, na escuridão das tardes, nos muros das manhãs.

Caminhávamos por ruas sem futuro, sessenta e oito 
belos em seu horror, seu calor abscôndito. Lembro as 
ruas grisalhas, vozes pálidas; lembro a ilusão, tensa, 
contudo doce e suas fornalhas; lembro cada dia e sua 
negação; as pedras do caminho e o carinho de mãos 
trêmulas, o que se foi – e o que ainda não. 

Aos quinze dias de março deste ano, Luiz Carlos Ferreira Maciel completou 70 anos, e em sua 
homenagem, foi realizada uma grande festa em Vargem Grande (zona Oeste do Rio de Janeiro), no 
espaço Nectar (Núcleo Ecológico de Cultura e Trabalho Alternativo Rural). Na ocasião, estiveram 
amigos ‘de estrada’, ícones da contracultura brasileira, admiradores e reconhecedores de seu tra-
balho ímpar no cenário cultural brasileiro, tanto nas décadas de 60 e 70 quanto atualmente.

Jornalista, roteirista de cinema e de teatro, professor, poeta, fi lósofo (por formação acadê-
mica), escritor e conferencista; Luiz Carlos Maciel é comumente lembrado como o ‘guru’ da 
contracultura brasileira, por meio de sua incursão na imprensa alternativa com a coluna Un-
derground (1969-1971), 
veiculada no semanário 
Pasquim (o impresso 
alternativo de maior lon-
gevidade da imprensa 
brasileira), fundado em 
1969. Nesse espaço, 
concedido pelo  irreve-
rente  jornalista  Tarso  
de  Castro, que na época 
era editor-chefe do Pas-
quim,  Maciel escreveu 
sobre os movimentos 
culturais que eclodiam 
no mundo e no Brasil. Movimentos esses prenunciados pelas 
críticas advindas de parte da juventude dos anos 60 à cul-
tura vigente, e alcunhados posteriormente pela impren-
sa norte-americana, como ‘contracultura’. No Brasil, 
poucos entendiam a relevância desse movimento 
assistemático dos jovens, considerando-o até 
como um “enlatado norte-americano”, 
uma forma imatura de contestação, 
uma ‘moda’ esvaziada de qualquer 
conteúdo ideológico. 

As matérias contempladas na 
coluna Underground estavam 
alinhadas à chamada ‘nova 
visão’, advinda da contracultu-
ra, que ultrapassava a ques-
tão colocada pela esquerda 
marxista (da materialidade, 
da luta de classes), indo além 
e chegando à questão exis-
tencial, descobrindo que, tan-
to os “pobres mocinhos” como 
os “ricos-vilões” sofrem de um 
mesmo sistema tecnocrático, 
que transforma pessoas em 
‘peças’ que devem estar novas e 
bem ajustadas à engrenagem para 
uma melhor servidão. Tal movimento 
contracultural foi um antídoto, com sua 
insubmissão a toda tentativa de racio-
nalização e com seu poder incessante de 
criação, apresentando sempre uma nova 
realidade, uma panacéia contra as neuroses 
modernas e, ao mesmo tempo, constituin-
do-se “numa das faces da mesma moeda”, 
refl exo e conseqüência da sociedade indus-
trial, capitalista e moderna.

Segundo Maciel, a contracultura foi 
uma manifestação sadia de desconten-
tamento frente a uma sociedade que 
engendra o homem ‘doente’, enquadra-
do no sistema e que tem, como perda 
fundamental, aquilo que a sociedade li-
beral tanto prega: a liberdade. Torna-se 
escravo de um mundo ilusório, vivendo 
num estado de alucinação completa, em 
que a confusão mental se confunde com a 
realidade, criando perturbações econômicas, 
emocionais, sociais e existenciais. Esse “admi-
rável mundo novo” aviva mais ilusões e desejos, co-
mumente considerados pela sociedade vigente como 
a ‘normalidade’. Então, o ‘doente’ não procura médico nem 
remédio: vive seu sofrimento e atribui ao destino seu sentimento de 
impotência frente a um mundo tão “moderno, rápido e incompreensível”.

Os temas da coluna Underground abarcavam tais indagações e refl exões que 
perpassavam, desde a questão psicanalítica da sociedade, ao existencialismo sartria-
no, a orientalização do ocidente, a ufologia, a astrologia (entre outras formas de se atentar 
à natureza e o homem), o rock (como hino da revolução contracultural em grandes “happenin-
gs / festivais”), o Tropicalismo, o psicodelismo, entre outros assuntos pouco discutidos pela 
imprensa convencional e também pela imprensa alternativa em geral.

A resposta de seu trabalho com a coluna refl etia-se no grande número de cartas dos leito-
res que recebia. As dúvidas, em sua maioria, se relacionavam à questão sexual e às drogas, 
temas que passaram a ter mais visibilidade na época. Com o passar do tempo, Maciel perce-
beu que tinha se transformado em um guru, fato que o aborrecia muito, pois como articulista, 

sua intenção era a de que cada um procurasse seu caminho.  

A contracultura alinhava-se à idéia de descondicionamento a tudo que contrariasse 
os instintos primordiais do ser humano: como o de ser livre, e o de experimentar, de 
formular novas condições de vida. 

Maciel, na fase inicial da edição da coluna Underground, se interessava pelo tema 
contracultura por mera curiosidade jornalística. Após sua prisão, em 1971 (devido 
a artigos cujo conteúdo tratava da necessidade de ‘cura’ da questão sexual, de sua 
transcendência), passou a se denominar propriamente como um hippie brasileiro, 
indo morar na roça, na “busca romântica do éden perdido”. Porém, logo se frustrou, 
devido ao conservadorismo inerente ao meio rural, quando, em inúmeras vezes, foi 
ridicularizado pelos interioranos, por sua prática zen-budista, que tinha como precei-
to fundamental não matar animais, nem mesmo a cobra que apareceu perto da casa 
onde se abrigava. Em diálogo com o réptil, Maciel solicitou apenas que ele “seguisse 
seu caminho!” (de volta, obviamente!). Portanto, logo Maciel percebeu que, apesar de 
ser um homem alternativo, era também urbano: voltou à cidade do Rio de Janeiro e 
continuou a produção de impressos de cunho contracultural.

As poucas informações existentes, na época, sobre a contracultura se davam, ge-
ralmente, por meio do ‘boca-a-boca’ (o que gerava interpretações das mais inusitadas 

e bizarras possíveis), e também pela nova imprensa alternativa, que tinha em sua base a luta 
pela veiculação de uma informação independente aos esquemas empresariais, escolares ou 
ofi ciais de produção e difusão, dando margem ao exercício de uma linguagem, no seu sentido 
mais amplo, experimental e livre, inclusive de defi nições programáticas. 

Após a experiência com a coluna Underground, Maciel aventurou-se a editar um jornal de 
cunho independente e marginal, intitulado a Flor do Mal, fundado em 1971, com os poetas Tito 
de Lemos, Torquato Mendonça e Rogério Duarte. Editado pelo Pasquim Empresa Jornalística 
S.A., teve como editor responsável Sérgio Cabral, que cumpria então uma promessa fei-

ta na épo-
ca de sua 
p r i s ã o 
pelo regi-
me mili-
tar, junto 
a Luiz Car-
los Ma-
ciel, em 
1971. No 
calor da 
hora, fren-
te ao sen-
timento de 

solidariedade entre presos, Maciel 
solicitou a Cabral apoio no desen-
volvimento de um projeto de cunho 
especifi camente marginal, dife-
rente do que desenvolvia no Pas-
quim com a coluna Underground, 
que tinha um caráter informativo 
dos movimentos contraculturais 
no mundo. Segundo Maciel, o 
Pasquim era um alternativo, po-
rém de caráter tradicional, feito 
por jornalistas, e ansiava o con-
trário: experimentar, fazendo um 
projeto de jornal de caráter total-
mente poético e fora dos padrões 
estabelecidos.

O principal objetivo era dar voz 
aos artistas jovens, de vanguarda, 
contraculturais, ‘malucos’ que não 
eram aceitos em nenhum órgão de 
imprensa. Quem escrevia na Flor 
eram os próprios Tite de Lemos, Tor-
quato Mendonça, Rogério Duarte e 
Luiz Carlos Maciel, assim como pes-
soas que eles conheciam, ‘antenadas’ 
com as idéias contraculturais, entre 
eles: Antônio Bivar, Joel Macedo, Waly 
Salomão, José Simão, Antônio Capi-
nam, Célia Maria e amigos da clínica 
psiquiátrica que Rogério tinha conhe-
cido quando fora internado. Não havia 
projeto gráfi co defi nido e a proposta 
do produtor de arte, Rogério Duarte, 
era a de que os textos deveriam ser 
escritos à mão, e então que deveria 
contar com uma equipe de calígra-
fos, como os da Idade Média.

A fotografi a que ilustra o primei-
ro número foi encontrada por Tor-
quato Neto, no chão da redação do 
jornal Última Hora, pisoteada. Era 
a foto de uma menina negra sor-
rindo, despida do peito para cima, 
representando a pureza espiritual 
a que ansiavam. Essa iniciativa 

durou apenas cinco números com 
a tiragem de 40 mil exemplares, dos 

quais vendia-se a metade.

O público-alvo da revista, segundo Maciel, era 
“uma meia dúzia” de gatos pingados, geralmente cha-

mados de ‘loucos’, ‘hippies’, ‘desbundados’, entre outros 
estereótipos de quem não era apenas contra, mas também 

que não queria participar do estabelecido, ansiando inventar seu 
próprio meio de expressão.

Além da coluna Underground, da Flor do Mal, Maciel editou a versão bra-
sileira (1972) da revista Rolling Stone junto ao produtor da banda Barão Vermelho, 

Ezequiel Neves, que nada tem em comum (além do título) com a nova versão veiculada atual-
mente, produzida em São Paulo. 

Outras iniciativas nasceram, resultando em diversas matrizes contraculturais, tendo como 
eixo comum a luta pela produção e difusão autônoma da informação, não enquadrada nos 
esquemas ofi ciais, comerciais e institucionais. Uma luta ideológica, dada por meio da lingua-
gem, da experimentalidade que se estendia na poesia, nas artes plásticas, na música, no 
comportamento e, conseqüentemente, em um novo homem e sociedade.

Maciel participou de inúmeros impressos alternativos durante as décadas de 60, 70 e 80, 
trabalhou na Rede Globo durante quarenta anos, produzindo os mais diversos musicais e atu-
almente trabalha na TV Record. Estreou, no ano passado, a peça Lembranças de um sonho, 
com direção de Regiana Antonini, e continua produzindo com a mesma intensidade. Logo, o 
título que lhe foi conferido, o de ‘guru da contracultura’, mostra-se muito estreito para descre-
ver sua intensa contribuição para o cenário cultural brasileiro.    

Comunidade no Orkut sobre Maciel
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=5233489 

Glauber e Maciel – Manifesto
http://www.youtube.com/watch?v=NEdZml1HlbY

Entrevista – O Rei Lagarto
http://www.youtube.com/watch?v=izdzT7xDqcs

Luiz Carlos Maciel

As setenta primaveras
do guru da contracultura brasileira:

* Professora universitária, doutora em História cultural – Unesp (Universidade Estadual Paulista) com a tese 
Provocações Brasileiras: a imprensa contracultural made in Brazil (1969-1974), mestre em História Política 
– Unesp, com a dissertação de mestrado: A Contracultura na América do Sol: Luiz Carlos Maciel e a coluna 
Underground, e especialista em História Social. É autora do livro Panis et Circences: A idéia de nacionalidade 
no Movimento Tropicalista (Editora UEL, 2000).
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inverte a relação entre o abstrato e o concreto: o duplo ora-inverte a relação entre o abstrato e o concreto: o duplo ora-
cular, o duplo da metafísca e o duplo da subjetividade. cular, o duplo da metafísca e o duplo da subjetividade. 

Em primeiro lugar o duplo oracular é a ilusão de que Em primeiro lugar o duplo oracular é a ilusão de que 
o acaso seja de alguma maneira o inverso da necessida-o acaso seja de alguma maneira o inverso da necessida-
de. Para demonstrar esse tipo de ilusão Rosset articula de. Para demonstrar esse tipo de ilusão Rosset articula 
algumas narrativas em que algum oráculo profecia uma algumas narrativas em que algum oráculo profecia uma 
sentença divinatória. Assim como quando Édipo recebe a sentença divinatória. Assim como quando Édipo recebe a 
profecia de que irá desposar sua própria mãe e assassinar profecia de que irá desposar sua própria mãe e assassinar 
seu próprio pai – toda tentativa de escapar a uma determi-seu próprio pai – toda tentativa de escapar a uma determi-
nação do destino acaba por construir exatamente as con-nação do destino acaba por construir exatamente as con-
dições pelas quais o destino se cumpre. O acaso se afi rma dições pelas quais o destino se cumpre. O acaso se afi rma 
da necessidade do próprio acaso. Paradoxo irrevogável. A da necessidade do próprio acaso. Paradoxo irrevogável. A 
lei de que tudo se dá por acaso é, em essência, algo que se lei de que tudo se dá por acaso é, em essência, algo que se 
afi rma como necessário. Oráculos são imagens do devir – afi rma como necessário. Oráculos são imagens do devir – 
o duplo do acontecimento.o duplo do acontecimento.

Logo em seguida segue a denúncia do rebaixamento de toda Logo em seguida segue a denúncia do rebaixamento de toda 
a vida em nome de um mundo que se coloca para além deste e a vida em nome de um mundo que se coloca para além deste e 
que é sua causa e fundamento maior. É o duplo da metafísica, o que é sua causa e fundamento maior. É o duplo da metafísica, o 
qual se espatifa debaixo das marteladas de Nietzsche. A ilusão qual se espatifa debaixo das marteladas de Nietzsche. A ilusão 
platônica pela qual o idealismo se propõe como fundamento de platônica pela qual o idealismo se propõe como fundamento de 
todo ressentimento. A metafísica é a pátria mãe dos homens todo ressentimento. A metafísica é a pátria mãe dos homens 
do ressentimento. A ilusão que impede a vida de se expressar do ressentimento. A ilusão que impede a vida de se expressar 
como força suprema. O poder que coloca como clandestino como força suprema. O poder que coloca como clandestino 
tudo o que provém do além-do-homem (tudo o que provém do além-do-homem (übermenschübermensch). O terceiro ). O terceiro 
duplo para Rosset é a ilusão do Eu como subjetividade autôno-duplo para Rosset é a ilusão do Eu como subjetividade autôno-
ma, consistente e fechada. Aquilo que Rimbaud já mostrava no ma, consistente e fechada. Aquilo que Rimbaud já mostrava no 
verso “Eu é um outro” (“verso “Eu é um outro” (“Je suis un outreJe suis un outre”). Este Eu que se confun-”). Este Eu que se confun-
de com o efeito de linguagem pelo qual se precipita um sujeito de com o efeito de linguagem pelo qual se precipita um sujeito 
é algo de natureza diversa do que se é enquanto ser. Aqui outra é algo de natureza diversa do que se é enquanto ser. Aqui outra 
vez um paradoxo. Outra imagem que se reproduz a si mesma ao vez um paradoxo. Outra imagem que se reproduz a si mesma ao 
infi nito sem encontrar um modelo que lhe signifi que um ponto infi nito sem encontrar um modelo que lhe signifi que um ponto 
de parada. Devir louco. Aqui mais uma vez o medo das imagens de parada. Devir louco. Aqui mais uma vez o medo das imagens 
suplantarem o próprio cerne da realidade invertido pelo conforto suplantarem o próprio cerne da realidade invertido pelo conforto 
das grandes ilusões. Aqui mais um grande momento do pensa-das grandes ilusões. Aqui mais um grande momento do pensa-
mento francês contemporâneo. mento francês contemporâneo. 

teatro tem mais a ver com a verdade. Não dá para relacionar 
o ator e a atuação à mentira”. Para ele, “o teatro é a repre-
sentação do que foi vivido, portanto, não é mentira”. Certo. 
Deixo as convicções para quem entende. Não deixo de me 
perguntar, entretanto, se quando me faço iludir por uma peça 
teatral, um fi lme ou um poema não faço um acordo com o 
simbólico: eu me entrego ao visto e em troca recebo a emo-
ção. Uma enganação consentida.

Tentei também perguntar às pessoas qual a maior men-
tira já contada por elas. Todas me pareceram brilhantes. O 
escritor Alceu Esperança foi logo de cara se desculpando – 
ato falho comum ao logrador –: “Desculpe não poder ajudar, 
pois não conto mentiras – certamente contei quando criança, 
mas, ultimamente, não! A menos que você considere essa 
minha declaração como a maior mentira que já contei”. Pos-
so dizer idem à resposta do mestre em história e professor 
universitário mestrando em fi losofi a, Ivanor Guarnieri: “Pena 
que eu não posso participar, pois nunca menti, não minto e 
seguramente jamais mentirei. (Brincadeirinha de primeiro de 
abril, você acreditou?)”. Certamente acreditei. Da mesma for-
ma o fi z quando a chefe administrativa Maria Teresa Costa 
disse que “A minha maior mentira é: ‘Imagina, nunca menti e 
não mentiria nunca’” ou a diretora cultural do Sesc, Graciele 
Weiler, “Vou te contar uma: ‘Eu nunca menti’”.

Repasso o brilhante que visitei nas respostas esperadas. 
O paradoxo do Mentiroso expresso em cada uma delas: “Eu 
minto”. Ou o paradoxo de Epiménides: “Todos os cretenses 
são mentirosos”. E o paradoxo de Eubulides: “Esta frase é fal-
sa. Do primeiro ao último, rapidamente: se eu minto, como 
pode ser minha afi rmação verdadeira?; se Epiménides era de 
Creta e afi rma que todos os cretenses são mentirosos, não 
seria ele também mentiroso?; e, ao dizer que a frase é falsa, 
por que acreditaríamos já que o formador da frase a admite 
enganosa? Aporias com as quais convivemos.

Dos sofi smas todos que despejamos diariamente, contu-
do, um me chamou atenção. Ao responder a mesma pergun-
ta que os outros, o jornalista Tiago Aramayo disse: “Mentira 
é praticamente um artigo produzido em série. Com 6 bilhões 
de fábricas espalhadas pelo mundo”. Concordo. Para legiti-
mar nossa opinião – já que sempre precisamos de grandes 
homens para referenciar nossas ilusões –, nada melhor que a 
afi rmativa de John Locke. “É evidente o quanto muitos homens 
gostam de enganar e der ser enganados, de vez que a retórica, 
esse poderoso instrumento de erro e falsidade, tem seus pro-
fessores titulares, (...) e sempre foi levada em grande conside-
ração; (...) os homens têm prazer em ser enganados”.

Enfi m, eu fi njo que minto. Você fi nge que acredita ou não. 
Afi nal, como disse Mário Quintana, a mentira é só uma verda-
de que se esqueceu de acontecer.
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Do lado de fora Do lado de fora 
das imagensdas imagens

Este texto é falso

* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de * Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de 
jornalismo em instituições da região e jornalista da jornalismo em instituições da região e jornalista da Gazeta do ParanáGazeta do Paraná

Desde os iconoclastas a história do ocidente é temerosa Desde os iconoclastas a história do ocidente é temerosa 
para com a potência das imagens. Quem acusa essa temerida-para com a potência das imagens. Quem acusa essa temerida-
de é boa parte do melhor pensamento francês contemporâneo. de é boa parte do melhor pensamento francês contemporâneo. 
Guy Debord escreve Guy Debord escreve A Sociedade Espetáculo A Sociedade Espetáculo nos turbulentos nos turbulentos 
dias que antecederam maio de 68 para denunciar a conver-dias que antecederam maio de 68 para denunciar a conver-
são de todas as relações sociais em espetáculos desprovidos são de todas as relações sociais em espetáculos desprovidos 
de vínculo para com algum registro real. O livro utiliza-se da de vínculo para com algum registro real. O livro utiliza-se da 
paráfrase como instrumento de crítica. Debord substitui a pa-paráfrase como instrumento de crítica. Debord substitui a pa-
lavra ‘capital’ do texto de abertura da grande obra homônima lavra ‘capital’ do texto de abertura da grande obra homônima 
de Karl Marx pela palavra imagem. O resultado é uma crítica à de Karl Marx pela palavra imagem. O resultado é uma crítica à 
dominação do homem contemporâneo por estruturas abstra-dominação do homem contemporâneo por estruturas abstra-
tas que regulam sua vida e que não refl etem suas verdadeiras tas que regulam sua vida e que não refl etem suas verdadeiras 
necessidades, mas tão somente a perpetuação de um poder necessidades, mas tão somente a perpetuação de um poder 
de assujeitamento às grandes estruturas nas quais o homem de assujeitamento às grandes estruturas nas quais o homem 
se entende resignado ao papel de mero acessório. Assim como se entende resignado ao papel de mero acessório. Assim como 
se produz em excedente, gerando um acúmulo de capital como se produz em excedente, gerando um acúmulo de capital como 
essência das dinâmicas capitalistas, a sociedade de massa essência das dinâmicas capitalistas, a sociedade de massa 
produz um acúmulo de imagens, gerando uma hiper-realidade produz um acúmulo de imagens, gerando uma hiper-realidade 
na qual a relação entre o abstrato e o concreto se inverte. A na qual a relação entre o abstrato e o concreto se inverte. A 
fatalidade do capitalismo como sistema é para Debord sua fatalidade do capitalismo como sistema é para Debord sua 
mais pura concretização enquanto ideologia – a naturalização mais pura concretização enquanto ideologia – a naturalização 
de uma visão de mundo como um mundo ao qual só se tem de uma visão de mundo como um mundo ao qual só se tem 
acesso por meio do se vê dele enquanto imagem. acesso por meio do se vê dele enquanto imagem. 

Fechado do lado de fora. Foraclusão. Conceito desenvolvido Fechado do lado de fora. Foraclusão. Conceito desenvolvido 
em especial pela psicanálise de Lacan. O homem coisifi cado em especial pela psicanálise de Lacan. O homem coisifi cado 
do qual fala Debord é aquele destituído da possibilidade de do qual fala Debord é aquele destituído da possibilidade de 
confrontar suas ilusões com algum objeto colocado fora do confrontar suas ilusões com algum objeto colocado fora do 
âmbito do imaginário e do simbólico, na mais tangível das di-âmbito do imaginário e do simbólico, na mais tangível das di-
mensões dadas pelo real. “Clausura do fora”, como no título mensões dadas pelo real. “Clausura do fora”, como no título 
do fascinante trabalho de Peter Pal Pelbart. A esquizofrenia do fascinante trabalho de Peter Pal Pelbart. A esquizofrenia 
própria do capitalismo, como explicam Deleuze e Guattari ao própria do capitalismo, como explicam Deleuze e Guattari ao 
longo de toda sua obra conjunta. Quando tudo se torna ime-longo de toda sua obra conjunta. Quando tudo se torna ime-
diatamente ideológico, perde-se a possibilidade de dialetizar diatamente ideológico, perde-se a possibilidade de dialetizar 
a imagem com relação a seu modelo concreto. Narciso su-a imagem com relação a seu modelo concreto. Narciso su-
cumbe ao próprio refl exo. A imagem, da imagem, da imagem, cumbe ao próprio refl exo. A imagem, da imagem, da imagem, 
cada uma incluindo e projetando adiante a imagem anterior. cada uma incluindo e projetando adiante a imagem anterior. 
Sem começo nem fi m. Síntese inclusiva estendida ao infi nito Sem começo nem fi m. Síntese inclusiva estendida ao infi nito 
num fl uxo sem parada. num fl uxo sem parada. 

Este espaço fora primeiramente destina-
do à produção de um texto sobre o Dia da 

Mentira. Mudança de planos. E eu não 
vou mentir justo agora sobre o porquê 

da mudança. Veja bem, não que eu 
seja exatamente um exemplo em 
matéria de contar a verdade. Mui-
to menos em recebê-la. Pretendo 
apenas manter um certo pacto 
social estabelecido e mentir so-
mente o justifi cável para cum-

pri-lo. Estabelecidas as devidas 
fronteiras de nossa conversa – em 
partes – franca, eu digo: eram mui-
tas mentiras para contar.

Isso mesmo. Quanto mais cami-
nhos – sempre lindos e bem dese-
nhados – eu percorria ao lidar com a 
mentira, mais a encontrava. Umas de 
pernas cortadas, sem possibilidade 
de retratação; outras resplandecendo 
incólumes em busca de alguém que 

as esclarecesse. Havia umas escondi-
dinhas, de olhos bem abertos para que 

não houvesse revelação; e algumas se 
sustentavam em palanques de ouro, ex-

tremamente irônicas com olhares de Esfi n-
ge: “Decifra-me ou te devoro”.

Eu que não quis ser devorada. Afi nal, quem prova 
o que é mentira? Ouvi Carlos Drummond de Andrade 

dizer – e que ninguém diga que isso é loucura ou engano! 
Que mal há na imaginação arranjada e limpa? – que “a 

mentira iluminada pela inteligência tem um esplendor que 
a verdade não possui”. Posso apostar que poucos têm cora-
gem de desmentir um embuste bem tecido. Torno-me quase 
redundante por você ter chegado a esta conclusão sozinho: 
muitos nem sabiam que estavam faltando com a verdade.

As mentiras esperadas na guerra são estratégia. As cabí-
veis na escola são aprendizado. As ditas pelas mães, edu-
cação. O fi ngir diante da tortura é medo da dor. O mentir do 
pobre, necessidade. O logro da criança, esperteza. Ora, até 
que mentimos pouco. Na verdade, bem na verdade, as trapa-
ças são mesmo subterfúgios que não deixam de nos caber. 
“Acreditar em nossa própria mentira é o primeiro passo para 
o estabelecimento de uma nova verdade”, bem colocou meu 
velho amigo Drummond.

Pensei até que, por exemplo, o choro no teatro fosse uma 
grande falácia. Conversei com o diretor e ator dos projetos 
de teatro da Unioeste, Neuri Mossmann, e ele disse não. “O 

A denegação do concreto pelo culto a uma imagem sem mode-A denegação do concreto pelo culto a uma imagem sem mode-
lo. Simulacro. Aí está todo o sentimento temerário em relação às lo. Simulacro. Aí está todo o sentimento temerário em relação às 
imagens no ocidente. O prenúncio de que a imagem é o princípio imagens no ocidente. O prenúncio de que a imagem é o princípio 
pelo qual se desvela o fundo vazio do qual nenhum modelo sub-pelo qual se desvela o fundo vazio do qual nenhum modelo sub-
siste como esteio para as estruturas dos poderes vigentes. Não há siste como esteio para as estruturas dos poderes vigentes. Não há 
um fundamento. Abgrund, do alemão “sem fundo” – a-fundamen-um fundamento. Abgrund, do alemão “sem fundo” – a-fundamen-
to: palavra que na mesma língua também designa o signifi cado to: palavra que na mesma língua também designa o signifi cado 
de abismo. Como na letra dos de abismo. Como na letra dos BeatlesBeatles –  – but in her eyes You see but in her eyes You see 
nothing... nothing... (mas nos olhos dela, você não vê nada...). O olhar vazio (mas nos olhos dela, você não vê nada...). O olhar vazio 
do abismo que se devolve inteiro nos olhos de quem o contempla. do abismo que se devolve inteiro nos olhos de quem o contempla. 
É o mais profundo Nietzsche pronunciado em francês.É o mais profundo Nietzsche pronunciado em francês.

Ainda sobre a noção de um aprisionamento na lógica das ima-Ainda sobre a noção de um aprisionamento na lógica das ima-
gens, não há como não falar de Jean Baudrillard, o mais dileto dis-gens, não há como não falar de Jean Baudrillard, o mais dileto dis-
cípulo do situacionismo de Debord que se torna citação cípulo do situacionismo de Debord que se torna citação cultcult dentro  dentro 
do universo da do universo da MatrixMatrix. No fi lme dos irmãos Wachowski, o perso-. No fi lme dos irmãos Wachowski, o perso-
nagem principal, Neo, guarda seus programas de nagem principal, Neo, guarda seus programas de hackerhacker dentro  dentro 
de um livro falso; em de um livro falso; em slow-motionslow-motion a imagem denuncia o título do  a imagem denuncia o título do 
livro: livro: Simulacros e SimulaçãoSimulacros e Simulação, lançado em 1981. Baudrillard certa-, lançado em 1981. Baudrillard certa-
mente faz nesta obra o primeiro grande inventário das nervuras da mente faz nesta obra o primeiro grande inventário das nervuras da 
realidade em que se escondem as ilusões fatais da hiper-realidade realidade em que se escondem as ilusões fatais da hiper-realidade 
– uma dimensão simbólica infl acionada o bastante para subsumir – uma dimensão simbólica infl acionada o bastante para subsumir 
o próprio real e estabelecer-se como ilusão inexpugnável. o próprio real e estabelecer-se como ilusão inexpugnável. 

E aqui está a palavra exata pela qual o estatuto da imagem se E aqui está a palavra exata pela qual o estatuto da imagem se 
fi rma no ocidente: ilusão. Sobre ela foi Clémment Rosset quem fi rma no ocidente: ilusão. Sobre ela foi Clémment Rosset quem 

escreveu um pequeno, porém vigoroso ensaio - escreveu um pequeno, porém vigoroso ensaio - O Real O Real 
e Seu Duploe Seu Duplo – cujo tema é o poder de sedução  – cujo tema é o poder de sedução 

que faz de algumas ilusões o fundamento que faz de algumas ilusões o fundamento 
da condição humana. Para da condição humana. Para 

Rosset, existem três Rosset, existem três 
duplos pelo qual se duplos pelo qual se 

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

0
6

.a
br

.2
0

0
8

   
  

(porpor
Silvio Demétrio*Silvio Demétrio*



G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

0
6

.a
br

.2
0

0
8

   
  

Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 
Sala 1:Sala 1: Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, se-
gunda, terça e quinta 15h e 16h45, sábado, domingo e quarta 
15h e 16h45.
10.000 A.C.10.000 A.C. - aventura - sexta, segunda, terça e quinta 19h e 
21h, sábado, domingo e quarta 19h e 21h15.
Sala 2: Em Pé de Guerra Sala 2: Em Pé de Guerra - comédia - sexta, segunda, terça e quin-
ta 15h30 e 17h20, sábado, domingo e quarta 14h30 e 19h15.
Ponto de VistaPonto de Vista - ação - sexta, segunda, terça e quinta 19h15 e 
21h15, sábado, domingo e quarta 16h15 e 21h.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 
Sala 1: Antes de PartirSala 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: Onde os Fracos Não Tem VezSala 2: Onde os Fracos Não Tem Vez - ação - diariamente 14h20, 
16h40, 19h e 21h20.
Sala 3: Horton e o Mundo dos QuemSala 3: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, se-
gunda, terça e quinta 19h, sábado, domingo e quarta 14h20 
e 17h10.
O Caçador de PipasO Caçador de Pipas - drama - sexta, segunda, terça e quinta 
21h30, sábado, domingo e quarta 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: Rolling StonesBarigüi 1: Rolling Stones - musical - sexta e sábado 13h10, 
14h05, 18h40, 21h15 e 23h50, domingo a quinta 13h10, 
14h05, 18h40, 21h15.
Barigüi 2: Awake: A Vida por um FioBarigüi 2: Awake: A Vida por um Fio - suspense - sexta e sába-
do 17h20, 19h35, 21h40 e 23h55, domingo a quinta 17h20, 
19h35 e 21h40. 
Xuxa em Sonho de MeninaXuxa em Sonho de Menina - infantil - 13h10 e 15h.
Barigüi 3: 10.000 A.C. Barigüi 3: 10.000 A.C. - aventura - 22h05.
Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - infantil - 14h, 16h, 17h10, 18h 
e 20h05. 
Barigüi 4: As Crônicas de Spiderwick Barigüi 4: As Crônicas de Spiderwick - aventura - 13h20, 
15h30, 17h40 e 19h50. 
Atos que Desafi am a MorteAtos que Desafi am a Morte – romance - 22h.
Barigüi 5: Antes de PartirBarigüi 5: Antes de Partir - drama - sábado e domingo 12h35, 
14h45, 17h15, 19h25 e 20h50, sexta a quinta 14h45, 17h15, 
19h25 e 20h50.
Barigüi 6: Jumper Barigüi 6: Jumper - aventura - sexta e sábado 14h40, 17h05, 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Problemas envolvendo fi nanças. Evite decisões importan-
tes. Sensualismo exagerado. Cuidado com o nervosismo. 
Você poderá estar passando por um período de euforia com 
novos projetos de vida.

Muitas atividades profi ssionais e êxito nos negócios e 
novos empreendimentos sociais e familiares estão pre-
vistos. Ótimo estado mental o que lhe dará rapidez ao ter 
que tomar decisões importantes.

Momento que propicia felizes contatos com os pais, fi lhos, 
parentes e com pessoas de sua alta estima. Procure, tam-
bém, levar a paz aos mais necessitados lhes transmitindo 
mais otimismo e confi ança.

Poupar as suas economias a fi m de conseguir a casa pró-
pria. O fl uxo é dos melhores para compra de bens móveis e 
imóveis. Cuidado para não deixar de lado suas conquistas 
profi ssionais e a família.

Dia em que terá muita disposição mental e física para 
trabalhar e para tratar de assuntos pessoais. Os negócios 
estarão bastante favorecidas bem como para o amor e as 
novas amizades. Evite abusos.

Excelente disposição mental para tratar de assuntos im-
portantes e de negócios, para entabular novas idéias rela-
cionada com publicidade, comunicações e lucrar com isso. 
Contudo, seja sincero.

Possibilidades de elevação material pelo esforço que têm 
enviado no trabalho e dos bons negócios realizados ou a 
realizar. Tudo leva a crer que um romance provoque mudan-
ças no seu comportamento.

Sua relação com as pessoas no ambiente de trabalho pode-
rão passar por alguns momentos negativos. Está se sentin-
do muito acima dos colegas de profi ssão, o que ocasionará 
desentendimento.

Fase negativa, mas como tudo passa esta fase também 
passará dentro de poucos dias. Mas agora tome cuidado 
com notícias falsas, com pessoas que dizem amigas, mas 
não são e cuide da saúde.

Boa infl uência para desenvolver sua inteligência, e para tra-
tar de assuntos ocultos. Evite extravagâncias que possam 
prejudicá-lo física e moralmente. Você deverá viver intensa-
mente esta paixão.

Excesso de exigência para com as pessoas demasiada-
mente sensíveis. Cuidado com os inimigos ocultos. Aciden-
tes podem acontecer se você abusar. Passeios inesperados 
poderão ser muito proveitosos.

Favorável para progredir no trabalho e no plano material. A 
tensão que você vinha sentindo no período anterior já esta-
rá completamente resolvida e um clima de harmonia está 
fazendo parte da rotina.

19h10, 21h20 e 23h30, sábado e domingo 12h30, 4h40, 17h05, 19h10 e 
21h20, segunda a quinta 4h40, 17h05, 19h10 e 21h20. 
Barigüi 7: Loucas por Amor Viciadas por DinheiroBarigüi 7: Loucas por Amor Viciadas por Dinheiro - comédia - sexta 
e sábado 14h15, 16h30, 18h45, 21h05 e 23h40, sábado e domingo 
12h, 14h15, 16h30, 18h45 e 21h05, segunda a quinta 14h15, 16h30, 
18h45 e 21h05.
JunoJuno - drama - 17h. 
Barigüi 8: Ponto de Vista Barigüi 8: Ponto de Vista - ação - 19h15 e 21h15.
Sexo com Amor?Sexo com Amor? - comédia - 13h05 e 15h05.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 
Estação 1: Bee MovieEstação 1: Bee Movie - animação - 13h.
Loucas por Amor Viciados por Dinheiro - comédia - sexta a quarta 15h05,  - comédia - sexta a quarta 15h05, 
17h20, 19h35 e 0h, sexta a quinta 15h05, 17h20, 19h35, 21h50 e 0h. 
Estação 2: Alvin e os EsquilosEstação 2: Alvin e os Esquilos - animação - 14h40.
Antes de PartirAntes de Partir - drama - 12h30, 16h50, 19h, 20h10 e 23h20.
Estação 3: Meu Nome Não é Johnny Estação 3: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 18h, 20h45 e 23h30.
Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h, 14h e 16h.
Estação 4: Um Amor de TesouroEstação 4: Um Amor de Tesouro - ação - 21h20 e 23h45. 
As Crônicas de SpiderwickAs Crônicas de Spiderwick - aventura - 12h40, 14h50, 17h e 19h15.
Estação 5: EncantadaEstação 5: Encantada - animação - 13h.
JumperJumper - aventura - 15h20, 17h30, 19h25, 21h35 e 23h40.
Estação 6: Rolling Stones Estação 6: Rolling Stones - musical - 12h, 14h35, 17h10, 20h e 22h30.
Estação 7: Ponto de Vista Estação 7: Ponto de Vista - ação - 13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50 
e 0h.
Estação 8: 10.000 A.C. (dublado)Estação 8: 10.000 A.C. (dublado) - drama - 19h10, 21h30 e 23h50.
Meu Monstro de Estimação Meu Monstro de Estimação - aventura - 16h40.
10.000 A.C. 10.000 A.C. - drama - 12h e 14h20.
Estação 9: Em Pé de GuerraEstação 9: Em Pé de Guerra - comédia - 18h30.
O Olho do Mal O Olho do Mal - terror - 20h30 e 22h35.
Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h40, 14h35 e 16h30.
Estação 10: Awake: A Vida Por um FioEstação 10: Awake: A Vida Por um Fio - suspense - 12h15, 14h15, 16h15, 
18h15, 20h15 e 22h15. 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Em Pé de Guerra Cine Catuaí 1: Em Pé de Guerra - comédia - sexta, sábado, domingo e quar-
ta 15h30 e 19h45, segunda, terça e quinta 21h.
Um Amor de Tesouro Um Amor de Tesouro – comédia romântica – sexta, sábado, domingo e 
quarta 17h30 e 21h45, segunda, terça e quinta 19h.
Cine Catuaí 2: 10.000 A.C (dublado)Cine Catuaí 2: 10.000 A.C (dublado) - aventura - sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h30, segunda, terça e quinta 17h.
10.000 A.C. (legendado)10.000 A.C. (legendado) - aventura - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h45 e 20h, segunda, terça e quinta 19h.
Ponto de VistaPonto de Vista – suspense – sexta, sábado, domingo e quarta 22h, segun-
da, terça e quinta 21h. 

Cine Catuaí 3: Antes de PartirCine Catuaí 3: Antes de Partir - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, segunda, terça e quinta 17h e 20h.
Cine Catuaí 4: As Crônicas de Spiderwick Cine Catuaí 4: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sexta, sábado, domin-
go e quarta 15h30, 17h15 e 19h, segunda, terça e quinta 17h e 19h.
Sangue NegroSangue Negro - drama - diariamente 20h45.
Cine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos Quem Cine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, domin-
go e quarta 15h45 e 17h30, segunda, terça e quinta 17h30.
Atos que Desafi am a MorteAtos que Desafi am a Morte - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 
19h30 e 21h30, segunda, terça e quinta 20h.
Cine Catuaí 6: Jumper Cine Catuaí 6: Jumper - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 16h, 18h, 
20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h15 e 20h15.
Cine Catuaí 7: A Vida por um FioCine Catuaí 7: A Vida por um Fio - suspense - sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h45, 17h45, 19h45 e 21h45, segunda, terça e quinta 17h30 
e 20h30.

FOZ DO IGUAÇU
Cine Boulevard Cine Boulevard 
Sala 1: 10.000 A.C.Sala 1: 10.000 A.C. - ação - diariamente 19h45 e 22h.
Sala 2: Ponto de VistaSala 2: Ponto de Vista - ação - diariamente 20h15 e 22h15. 
Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 18h. 
Sala 3: O Caçador de PipasSala 3: O Caçador de Pipas - drama - diariamente 19h30.
Rambo IV Rambo IV - ação - diariamente 22h30.
Sala 4: Juno Sala 4: Juno - comédia romântica - segunda a sexta 20h15 e sábado e 
domingo 18h15 e 20h15.
Senhores do Crime Senhores do Crime - suspense - diariamente 22h15.

Cineplex Cineplex 
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.
Jogos de PoderJogos de Poder - drama - diariamente 21h30.
Sala 2: O Olho do MalSala 2: O Olho do Mal - drama - diariamente 19h45 e 21h45.
Sala 3: Jumper Sala 3: Jumper - aventura - segunda a sexta 17h50, 19h50 e 21h50, sába-
do e domingo 15h50, 17h50, 19h50 e 21h50.
Sala 4: Elizabeth: A Era de Ouro Sala 4: Elizabeth: A Era de Ouro - drama - diariamente 19h45 e 21h40.
Vestida para CasarVestida para Casar - comédia - quarta, sábado e domingo 17h.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

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

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 19h30, sába-
do e domingo 16h e 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 - 20h45 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h15

GLOBO - 19h15

Segunda - Lucas diz que tem três coisas para falar com Cassandra. Ele diz que quer 
sua parte na herança do pai. Ele fala que Cassandra não tinha o direito de passar 
os bens de Mauro para o nome dela. Lucas manda a mãe dizer o que sabe sobre o 
mandante dos crimes. 

Terça - Batista conversa com Regina e diz estar preocupado com o sumiço de seu fi lho. 
Ele diz ainda que quer descobrir qual o poder do menino. Gór avisa para Meduso e Meta-
morfo que eles precisam pensar numa maneira de conter os mutantes perigosos. 

Quarta - Gór e Metamorfo brindam ao sucesso da vacina de Placebo. Irma liga para 
o celular de César. Gór manda Metamorfo atender a ligação e ser amável com Irma. 
Aristóteles sente ciúmes de Irma e diz que ela irá descobrir que é tudo uma fraude. 

Quinta - Júlia cria o embrião de um homem-escorpião e diz ter certeza de que em 
breve Marcelo voltará para o laboratório. Pepe escuta ao telefone uma voz que cha-
ma por Maria e depois por Mariana Mayer. Marcelo fi ca confuso ao perceber que 
está no depósito. 

Sexta - Vavá, Pachola, Cris e César seguem pela mata, quando ouvem o rugido de 
Velociraptor. Eles se assustam e o dinossauro aparece e saem correndo. Cléo avisa 
que quando o sapo gigante não mata de primeira, a vítima ganha imunidade. 

Sábado -. Eugênio lê a mensagem de Vivi e ela confi rma que tem duas fi lhas chama-
das Ângela e Clara e um fi lho que morreu, chamado Eugênio. Eugênio fala para Vivi 
que ele está vivo e que as meninas estão com ele. Vivi responde que fi cou. 

Segunda - Vilma quer saber o que Patrícia faz na casa de Lúcio. Sofi a explica para 
Rafael que não tem mais motivos para brigar com Amanda. Alandelon e Sheila con-
versam na recepção quando chega um homem misterioso com trajes de.

Terça - Patrícia mostra para Solange sua carta de demissão. Rafael pergunta para 
Sofi a sobre Eric e ela revela que os dois não estão mais namorando. Bernstein pas-
sa o tema que criou para apresentação de fi m de ano, mas os demais professores 
não gostam. 

Quarta - Miguel diz para Leonor que aceita fazer um teste de DNA assim que conhe-
cer Rafael melhor.. Nadira conta a Rebeca que não deveria ter dançado no Glam. 
Diego vai a casa de Leonor e conta para Miguel que é namorado dela. 

Quinta - Miguel quer saber se Rafael aceita fazer um teste de DNA. Marta sugere 
pedir uma sala da Fundação emprestada para os ensaios do musical. Lúcio chega a 
Ecotelecom e pede para Solange interrompê-lo apenas para falar com Tomás. 

Sexta - Miguel é sedutor com Lígia. Sheila e Alandelon querem ajudar Lourival a 
provar que Bernstein roubou os recibos da FVM. Solange acha que Sofi a não está 
preocupada com Patrícia e que só quer saber de ajudar Rafael. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Henrique entra no quarto de Laura escondido e coloca o sonífero em um 
copo de água. Miguel tem um mau pressentimento. Henrique espera Laura adorme-
cer e a leva para o paiol. Henrique deita ao seu lado. Miguel fl agra os dois juntos. 

Terça - Henrique avisa que irá dar o desquite a Laura e a devolve para Miguel. Hen-
rique comemora com Diogo o sucesso de seu plano para separar Laura de Miguel. 
Galileu estranha ao ver a porta do armário de remédio controlado destrancada.

Quarta - Chico e Laura tentam descobrir como Henrique entrou em seu quarto. 
Tonha estranha o cheiro do copo de água que estava no quarto de Laura. Tra-
jano desconfia que os atentados a Ana e a Chico tenham sido cometidos pela 
mesma pessoa. 

Quinta -Galileu explica a Iraci que a água examinada no copo foi misturada a um so-
nífero. Ciro fi ca preocupado com André e decide verifi car se Cândida anda sondando 
sua casa. Laura descobre que Henrique colocou sonífero em sua água. 

Sexta - Laura ameaça Henrique, caso Miguel não volte. Edith percebe que André não 
está em casa. Cândida aparece com André no meio do comício. Viriato trava e não 
consegue mais discursar. Ciro alcança André antes que Cândida o leve até o palco. 

Sábado - Viriato diz a Magnólia que teve um fi lho antes de conhecê-la. Viriato e 
Magnólia vão à casa de Cândida. Magnólia conta a Cândida que André é a mes-
ma criança que ela abandonou anos atrás. Cândida quase desmaia ao saber que 
André é seu fi lho.

Segunda - Norma e Guilherme contabilizam os estragos na clínica. Ela aproveita 
para colocar seu celular de volta na gaveta de Guilherme. Rakelli vai à casa de 
Robson e devolve o anel que ganhou do pedreiro. Robson diz que aquele anel 
não signifi ca nada. 

Terça - Guilherme garante a Raul que não aconteceu nada entre ele e Norma. 
Sheila aconselha José Henrique a impressionar Robson na reunião com as vítimas 
do acidente. Norma pede ajuda a Guilherme, dizendo que está se sentindo mal. 
Norma beija Guilherme.

Quarta - Robson não assina a procuração para José Henrique. Norma diz a Guilher-
me que o beijo não aconteceu por acaso. Guilherme reabre a clínica Beleza Pura e 
se assusta ao ver a fi la de pessoas aguardando a drenagem linfática gratuita que 
ofereceu com o convite. 

Quinta - A produção do programa de Luciano Huck liga para Ivete e a convidada 
para participar de uma homenagem a Chacrinha. Ivete diz que vai levar Rakelli 
ao programa de Luciano Huck para que ela dance. Ivete fi ca preocupada ao ouvir 
a voz de Gaspar.

Sexta - Norma e Guilherme passam a noite juntos. Gaspar testa Rakelli e diz que Robson 
vai voltar a ser pobre. Gaspar diz a Robson que Rakelli gosta dele de verdade. Guilherme 
se assusta quando Raul conta que Norma pensa que eles estão namorando.

Sábado - Joana é avisada sobre o desaparecimento de Dominique. José Henrique tem 
um ataque ao ver que Robson assinou o nome de Rakelli na procuração. Guilherme 
vibra porque a clínica vai atender às candidatas do Miss Elegância de Niterói.

Segunda - Ferraço garante estar muito feliz por Maria Paula permanecer no ho-
tel. Bárbara visita a neta. Ronildo se encontra com Bárbara. Ferraço observa 
Maria Paula dormir. Ela acorda e se assusta ao vê-lo em seu quarto. Ferraço 
beija Maria Paula. 

Terça - Sílvia surpreende Ferraço velando o sono do fi lho. Sílvia se irrita porque Ma-
ria Paula vai voltar no carro. Renato se lembra do incidente no lago e olha para Sílvia 
de maneira penetrante. Sílvia discute com Ferraço. Ele diz que é ex-noivo de Sílvia. 

Quarta - Ferraço avisa que termina o noivado, se ela insistir em perturbá-lo. Sílvia 
diz que ele a traiu. Ferraço a acusa e relembra o afogamento de Renato. Maria 
Paula procura Ferraço para dizer que não gostou dele tê-la beijado. Ferraço propõe 
que eles se casem. 

Quinta - Ferraço conta para Barreto a proposta que fez a Maria Paula e diz que 
Sílvia é um estorvo em sua vida. Gioconda conta a Branca que Ferraço deve rom-
per com Sílvia. Célia diz a Macieira que está interessada nele e o beija. Branca 
os surpreende. 

Sexta - Heriberto encontra Clarissa reage ao ouvir Heriberto dizer aos outros 
professores que Macieira assediou Célia. Clarissa diz para a mãe desmintir a 
acusação. Macieira se choca quando Heriberto fala que Célia o denunciou. Bran-
ca é consolada por Juvenal.

Sábado - Juvenal leva Branca até a associação. Edivânia os segue e dá um telefo-
nema anônimo para Alzira. Branca desabafa com Juvenal, que pega seu rosto e diz 
que ela tem amigos e que não irá abandoná-la. Alzira ouve as palavras de Juvenal.

Segunda - Fernando promete a Lola que vai por um ponto fi nal em seu relacio-
namento com Natália para que possa fi car juntos. No dia seguinte a editora está 
em polvorosa por causa da lista que Sônia preparou com o nome dos funcioná-
rios 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. Ela comenta com Lola mas as duas nem imaginam do 
que se trata. Suzana e o marido insistem e Grace pede a ajuda de Boggie. 

Quinta - Lola tenta impedir de todas as formas que seu pai vá até a editora. Enquanto 
isso, Suzana se encontra com seu amor virtual e explica que se reconciliou com seu 
marido. Lola pede a ajuda de Grace para evitar que Ricardo e Gastão se encontrem. 

Sexta - Suzana diz a Lola que encontrou o passaporte de Lalo e pergunta como seu fi lho 
viajou sem o documento. Suzana radicaliza e diz a Lola que não quer mais saber do 
marido. Gastão ouve uma conversa de Lola e desconfi a que ela seqüestrou Lalo. 

Sábado - Andrei vê Grace com Ricardo, se convence de que ela tem outro homen. 
Depois de ser agredida por Nestor, Lola tenta esclarecer os fatos entre Ricardo, 
Nestor e Suzana. Nestor tenta convencer Ricardo de que Suzana não o traiu. Mas, 
ao chegar em casa os dois voltam a trocar acusações e decidem colocar um ponto 
fi nal no casamento. 
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Para histórias de mundo e mun-
do de histórias:
Relações entre ficção e personas da vida real

“Sem essa arte, “Sem essa arte, 
minha alma curvan-minha alma curvan-
do-se com dificuldades a vieses quiméricos a ilusão seria do-se com dificuldades a vieses quiméricos a ilusão seria 
apenas momentânea...”apenas momentânea...”

O espectador, ou a vítima da ‘hipnose consentida’, como dito 
pelo antropólogo Massimo Canevacci, por outro lado, num pro-
cesso de ida e volta, além de realizar fi cções cotidianas que são 
‘naturais’, assumindo determinados papéis de acordo com es-
truturas e normas sociais, e existindo como personas múltiplas, 
numa espécie de esquizofrenia social, por não poder agir da mes-
ma maneira em casa e no ambiente de trabalho, por exemplo, 
acaba em determinadas situações, realizando sua vivência e 
suas experiências cotidianas a partir de ícones fi ctícios, de forma 
que toma decisões e molda seu comportamento em conformi-
dade com algumas personagens, que indicam caminhos identifi -
cantes das concepções de mundo, dos desejos e da formação so-
cial deste indivíduo, que assume, portanto, máscaras, personas 
e representa papéis nos diferentes espaços sociais em que atua, 
ampliando sua construção a elementos que, conseqüentemente, 
representam a modalização deste indivíduo. Exemplo disso é a 
construção de réplicas da casa de Skarleth Ohara de E o vento 
levou ou a aquisição de um carro semelhante ao de James Bond.

Dessa forma, a manifestação real pode ser criada e compre-
endida sobre matrizes fi ccionais, de forma que a atuação real dos 
atores sociais acaba sendo pautada dentro de elementos confor-
mativos, responsáveis por delinear o que se defi ne aqui como 
persona, ou seja, o ator social que imprime em sua existência 
uma série de informações sobre sua constituição individual e que 
determinam, logicamente, a maneira com que ele manipulará as 
situações vividas por ele no dia-a-dia; sendo por esse motivo que 
podemos dizer que nenhuma expressão, real ou fi ccional, é livre 
de criação imaginativa, fazendo com que, dessa forma, a constru-
ção ganhe um caráter fi gurativo ou representativo a partir da mo-
dulação daquele que a compõe, de forma que cada um interpreta 
o mundo da forma que lhe convém. 

“E a impressão, fraca e passageira”“E a impressão, fraca e passageira”
Por fi m, embora as personagens fi ccionais sejam tomadas de 

forma ampliada, exageradamente fi éis ao que poderia acontecer 
na vida ‘comum’ do espectador, cruzando possibilidades dentro 
do vasto mundo de hipóteses para a mesma ação, a persona 
real nunca terá a garantia de que as coisas acontecerão da for-
ma como planeja, com um roteiro pré-estabelecido; pois na vida 
real, não há apenas um protagonista e todos os pares realizam 
sua existência em conformidade com os planos roteirizados em 
suas expectativas. Assim, confl itos aparecem; personas trocam 
de lugar; e situações de improviso devem ser detectadas a tempo 
de dar continuidade ao roteiro coletivo da vida em sociedade. Em 
suma, há também na vida real, assim como na fi cção, uma histó-
ria que se conta sozinha, que é imprevisível e surpreendente e que 
faz de nós, paradoxalmente, não mais meros espectadores inertes 
a um espetáculo, mas sim atores ativos, construtores de sentidos 
e enredos romantizados que podem funcionar ou não.

na massa e se transfor-
mou em jargão nostálgi-
co. Digo que tomou vida própria, porque a frase em momento 
algum é dita no fi lme.... Coisas de ícones.

Mas o assunto de hoje não é Casablanca, mas a expansão des-
ses ícones. O que nos leva, agora sim, ao fi lme discutido. 

Depois de 30 anos do lançamento de Casablanca, Woody Allen 
havia escrito uma peça teatral chamada: Play it Again, Sam, que 
ele mesmo reescreveu para o cinema e entregou ao amigo Her-
bert Ross dirigir. No Brasil, chamaria-se Sonhos de um Sedutor.

O texto de Allen conta a história de Allan Felix (interpretado por 
ele mesmo), um crítico de cinema que está sendo largado pela 
esposa que reclama dizendo que Allan é um mero ‘espectador 
da vida’. Um casal de amigos (Tony Roberts e Diane Keaton) tenta 
ajudá-lo a recomeçar sua vida e conquistar um novo amor. O pro-
blema é que Allan não leva o menor jeito com mulheres: é tímido, 
não bebe, é viciado em aspirinas, e por isso seu alterego que lhe 
aparece como uma sombra quase fantasmagórica é justamente 
Humphrey Bogart (interpretado com maestria por Jerry Lacy, pois 
o verdadeiro já havia falecido em 1957). É Bogart quem lhe dá 
as dicas de como conquistar as mulheres, ou seja, de como se 
tornar esse ‘macho-alpha’ o que no corpo de Woody Allen rende 
piadas só igualadas por este em Annie Hall e Manhattan. 

Sonhos de um Sedutor consegue inserir-se no fascínio por es-
ses ícones que ditaram as falas, o andar e a maneira de encarar 
a vida de várias gerações em contraste com os anos 70, no caso, 
e com o humor de Woody Allen nos seus melhores momentos, fa-
zendo parceria pela primeira vez com Diane Keaton, com aquele 
ar inevitável de nostalgia mesmo, já denunciando a atração doen-
tia pelos ídolos, porém sem ter que parar a sessão para tentar 
empurrar-lhe uma Coca-Cola obsessão adentro.

Tem suas ironias, pois Woody Allen faz parte da tru-
pe que também se tornou símbolo, sendo que os óculos 
de aro grosso são tão icônicos como a silhueta de Hi-
tchcock, e justamente esses podem reconfi gurar uma 
espécie de retorno aos ídolos, mas é lógico que do jeito 
moderno. Ao invés de calçada da fama podemos quem 
sabe ver uma homenagem a Woody Allen no parque de 
diversões, ou quem sabe ainda um Mac Lanche Stallone 
com muito colesterol ou ainda o já em construção Big 
Kahuna Burguer, a lanchonete que era fi ctícia na época 
que estreou Pulp Fiction. 

Os ícones estão à venda. Quem dá mais? 

Sonhos de um Sedutor será exibido neste sábado, dia 12/04, 
às 19h30, no SESC Cineclube Silenzio, com entrada franca.

...foi considerado por alguns críticos o fi lme mais romântico 
da década. Soa-me exagero. De fato, é uma produção bastante 
interessante e agrada facilmente àqueles que buscam uma boa 
história, um bom roteiro, além de humor e romance na medida 
certa. Se lágrimas correrem, não se preocupe, aqui é normal.

A confusão sentimental na qual estava imersa a adorável 
Clementine – interpretada com maturidade por Kate Winslet – 
fez com que decidisse apagar da memória todas as lembranças 
do namorado apaixonado e inseguro Joel Barish – melhor inter-
pretação de Jim Carrey –. Barish, num impulso, decide fazer o 
mesmo para ‘devolver na mesma moeda’.

Porém, no meio do processo, Joel vê o quanto aquelas lem-
branças lhe são importantes e que não queria apagá-las. Ao 
melhor estilo Kaufman, Joel, então, tenta desesperadamente 
guardar essas lembranças na lembrança de lugares de sua 
vida, nos quais Clementine nunca havia estado, dessa forma, o 
equipamento não conseguia localizá-las e destruí-las.

O terceiro ato, entretanto, é o mais excitante, quando os per-
sonagens já não se conhecem e devem se descobrir usando o 
coração e não a mente. Brilho Eterno de uma Mente sem Lem-
branças não se rende à facilidade dos efeitos especiais, sua ên-
fase é sempre nos personagens.

A produção refl ete bem a confusão global na virada do século 
ao discutir a humana ilusão de que a tecnologia será capaz de 
eliminar todos os males e apagar todos os erros. A conseqüên-
cia da destruição da memória é uma geração de pessoas ainda 
mais perdidas, condenadas a cometer os mesmos erros.

Note a cena em que Jim Carrey contracena com ele mes-
mo. O diretor Michel Gondry não utilizou efeitos especiais e, 
assim, o ator precisou fazer trocas de roupa em tempo re-
corde para que o resultado fi nal não tivesse cortes que ar-
ruinariam o efeito surpresa. O fi lme, de 2004, levou o Oscar 
de Roteiro Original e um Globo de Ouro, o que não signifi ca 
grande coisa, mas vale a pena conferir. 07
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Alan Ball
e a Beleza
Americana

Cinco ou seis grandes grupos de Hollywood receberam o 
roteiro de Alan Ball. Algumas semanas depois, a história de 
Beleza Americana era um dos principais temas de reuniões e 
festas por toda a  Los Angeles. As cartas estavam na mesa e 
foi a DreamWorks, então de Steven Spielberg, pequena dian-
te das concorrentes, que tinha o melhor jogo.

Ball deixou o escritório da DW e foi acompanhado até a 
calçada pelos dois empresários com os quais fechou acor-
do e dos quais recebeu a garantia de que estaria envolvido 
em todos os estágios de produção. Nesse momento, chega 
o próprio Spielberg. Ball tenta manter a calma. “Aja como 
se fosse a coisa mais normal do mundo conhecer pessoas 
como Spielberg numa calçada”, pensou consigo o roteirista. 
“Este é Alan Ball, de Beleza Americana, aquele roteiro que 
você leu ontem à noite”, adianta-se o empresário esperando 
que o diretor tenha de fato o lido. “Vamos fi lmá-lo”, assegu-
rou Spielberg ao cumprimentar Ball. “Você deveria escrever 
mais roteiros para cinema”, sugeriu. “Não vou esquecer isso”, 
anota mentalmente o ‘novato’.

Em 1999, Beleza Americana, dirigido por Sam Mendes, é 
lançado nos EUA tendo no elenco Kevin Spacey, Annette Be-
ning e Mena Suvari. Faturou cinco Oscar, dentre eles Filme, 
Direção, Ator e Roteiro Original; e três Globos de Ouro (Filme, 
Direção e Roteiro), além de um Grammy.

Dizer que o fi lme é uma crítica ao american way of live é lu-
gar-comum, um mero bordão. Assim como Felicidade, Clube da 
Luta e Magnólia, retrata, a sua maneira, o homem inseguro em 
relação ao seu papel revisto na virada do século. Recheado de 
fetiches, angústia e introspecção, o fi lme confronta os persona-
gens com a decadência do mundo que os cerca.

Já disse o fi lósofo paranaense Henry Alfred, o fi lme “é uma 
parábola sobre como pequenas coisas podem causar grandes 
transformações e de como devemos estar atentos aos sutis mi-
lagres cotidianos que nos cercam. Como diria Oscar Wilde: ‘To-
dos nós estamos na lama, mas alguns sabem ver as estrelas’”.

Almodóvar dá continuidade à tradição espanhola de gran-
des diretores, inaugurada pelo surrealista Luis Buñuel, segui-
da por Carlos Saura e por aí vai. Hoje, Almodóvar é um dos 
diretores latinos mais conhecidos no mundo, tendo levado 
para casa prêmios no Oscar e em Cannes. Seus fi lmes se 
caracterizam pela centralização na fi gura feminina e pelos fi -
nais com cenas cotidianas, banais, como se tudo o que acon-
teceu já tivesse sido deixado para trás.

Comprei há algum tempo um guia da Isto É chamado 300 
fi lmes para ver antes de morrer, e nele há uma das melhores e 
mais simples descrições sobre o fi lme Fale com ela, de 2002, 
que, na minha opinião, é o melhor desse diretor e a segunda in-
dicação da semana. “Almodóvar deixa de lado o universo femini-
no. Por meio de relações inexistentes, sustentadas apenas pelo 
coma das mulheres, Almodóvar discorre sobre o amor platôni-
co, carência e devoção, motivadas pela fé – e o questionamento 
dela – de seus protagonistas. Apesar de o tema do coma já ter 
sido tratado antes, é aqui que os complexos desdobramentos 
emocionais ganham a tela, no questionamento existencial dos 
homens fragilizados. Benigno, personagem inspirado no diretor 
italiano Roberto Benigni, serve de símbolo para o mote do fi l-
me. Fique atento: as cenas de massacre dos touros são reais e 
foram vítimas de grandes protestos por parte de organizações 
ecológicas espanholas”.

Fale com elaFale com ela

Brilho Eterno de umaBrilho Eterno de uma
Mente Sem Lembranças...Mente Sem Lembranças...

Toque novamente, Sam

Não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra 
‘pessoa’, em sua acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, 
antes, o reconhecimento do fato de que todo homem está sem-
pre e em todo lugar, mais ou menos consciente, representando 
um papel... É nesses papéis que nos conhecemos uns aos outros; 
é nesses papéis que nos conhecemos a nós mesmos.

Robert Ezra Park

“O mundo em que vivemos é o lugar da cena; o fundo de “O mundo em que vivemos é o lugar da cena; o fundo de 
seu drama é verdadeiro...”**seu drama é verdadeiro...”**

Em outra ocasião, discutimos sobre a construção personifi ca-
da da personagem, ou seja, sobre o processo necessário para que 
o ator crie sua entidade e para que o público perceba-a como real. 
Dissemos também que há um convencimento explícito entre as 
partes, de forma que todo o evento, na tela ou no palco, acaba to-
mado momentaneamente como verdadeiro. Afora isso, é neces-
sário pensar além, levando em conta que a fi cção está tanto nos 
‘ambientes artísticos’ quanto na ‘vida real’, com personagens que 
em ambos os espaços reverberam uma contingência de idéias e 
expressões, apreendidas pela experiência própria sobre o meio e 
pelo relacionamento com outros atores sociais.

“Seus personagens têm toda a realidade possível...”“Seus personagens têm toda a realidade possível...”
Toda matriz fi ccional é em parte apreendida sobre uma base 

da realidade e produzida numa instância fl utuante, que é, por sua 
vez, resultado de um paralelismo que converge fi nalmente numa 
interpretação da interpretação deste mesmo real, do e para o es-
pectador. Para o estudioso de cinema Christian Metz, a fi cção, 
para tornar possível a irrealidade, ou seja, a efi cácia simbólica da 
história que é contada e a credulidade nos acontecimentos que 
se dão a um dado personagem, precisa contar necessariamente 
com um início e fi m, progredindo em uma seqüência temporal, 
de forma que seja compreendida por um discurso que irrealiza a 
coisa narrada, ou seja, os acontecimentos e a personagem. Para 
Metz, é a organização desses pontos a partir do conteúdo que 
permite a percepção do realismo, e que faz com que “Emma Bo-
vary não [seja] menos imaginária que a Fada Carabousse”.

“Seus caracteres são tirados do seio da sociedade; “Seus caracteres são tirados do seio da sociedade; 
seus incidentes estão nos costumes de todas as na-seus incidentes estão nos costumes de todas as na-
ções civilizadas”ções civilizadas”

Este processo de retirar do real aspectos fi ccionais pode fazer 
com que haja algumas confusões, tendo em vista que a intersec-
ção entre as duas instâncias é uma das responsáveis por uma sé-
rie de problemas envolvendo autores e pessoas físicas / jurídicas 
‘existentes’, de forma que há um entrelaçamento das fronteiras 
da criação e da reprodução crítica estrita e conseqüentemente 
a identifi cação pejorativa de uma personagem e uma persona; 
tal como acontece com o personagem de Woody Allen em Des-
construindo Harry que cria personagens com base nas pessoas e 
acontecimentos de sua própria vida, ou ainda como o computador 
HAL, de 2001 – Uma odisséia no espaço, que foi nomeado com 
as letras antecedentes de IBM. Por esse motivo, ainda, que muitas 
obras coetâneas anunciam em seus preâmbulos “que qualquer 
possível semelhança com personagens, nomes, lugares e outros 
da vida real é mera coincidência”, antecipando, assim, a ressalva 
de proteção contra processos difamatórios.

Os efeitos da cultura popular nos americanos são devastado-
res. Nos EUA, o cinema é o maior formador de opinião disparado, 
e exportou para diversos países (incluindo o Brasil, que foi um 
alvo muito bem-sucedido) a maneira de falar, vestir e agir no que 
deveria ser o famoso American Way of Life, que já está mais para 
Occidental Way of Life, diga-se de passagem. O cigarro fumado 
pelo cowboy, a Coca-Cola bebida pelo mocinho, o Bourbon do 
detetive, enfi m, o cinema hollywoodiano principalmente da Era 
Reagan em diante tornou-se o maior centro de merchandising do 
globo, porém a força de suas personagens não é mais a mesma, 
talvez porque a criação de ídolos hoje tenha fi cado tão rápida que 
se torna descartável aos fãs dando lugar ao que será vendido.

Motivos como esse justifi cam o fato de que a recente morte do 
ator Heather Ledger jamais terá a comoção que teve, por exem-
plo, a morte de James Dean. Nos dias de hoje, Hollywood tenta 
revitalizar seus primeiros ícones descartáveis: Rambo, Indiana 
Jones, Rocky entre outros que com certeza ainda virão, como 
Garotos Perdidos e Tron. Porém, nenhum desses saiu da esfera 
estritamente nostálgica daqueles que o consumiram em sua in-
fância, tanto que Rambo hoje está apenas engraçado de um jeito 
triste; Rocky, decrépito; e Indiana Jones já parece mais velho que 
seu pai, ou seja, já não convencendo como ícones, operando ape-
nas como um back to the 80’s. 

Pelo contrário, Elvis, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Clark Ga-
ble, James Stewart, Grace Kelly, John Wayne, além do próprio Ja-
mes Dean e Humphrey Bogart, tornaram-se ícones independen-
tes de suas personagens, a tal ponto que na imaginação do fã um 
e outro tornam-se o mesmo.

O próprio Humphrey Bogart foi o símbolo de uma geração: ape-
sar de feio, magrelo, calvo e fumante inveterado, tornou-se um 
dos maiores sex-symbols do cinema, (segundo ele mesmo, por 
conta de sua personalidade, coisa quase impossível de se imagi-
nar acontecer por esses tempos). Bogart e Marlon Brando torna-
ram-se os ícones do ‘macho-rebelde-mas-com-estilo’, daqueles 
que conquistavam suas amantes com um olhar ou com um tabe-
fe (sem violência, é claro), e que sabiam ser doces, porém conser-
vavam a masculinidade dos homens fortes dos quais, segundo 
Luís Fernando Veríssimo, Clint Eastwood é o último exemplar.

No fi lme Casablanca, que por si só já um ícone do cinema, Bo-
gart interpretou talvez seu papel mais marcante: Rick Blaine, o 
dono do bar Rick’s em Casablanca que era o ponto de fuga da 
Europa em guerra. Porém poucos se lembram desse nome, ou 
seja, era Bogart que estava lá.

O fi lme se fi xou tanto na cultura popular que até os dias de hoje 
a música As Time Goes By já gravada por dezenas de intérpretes 
remete logo ao fi lme e à imagem de Dooley Wilson a executando. 
Além é claro da frase “Play it Again, Sam” que tomou vida própria 
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Textos testemunhais 
em primeira pessoa no jor-

nalismo são uma possibilida-
de rara, reservada apenas a 
momentos especiais em que 

o repórter se torna álibi da pró-
pria história e é convocado para o            

julgamento do sentido dos fatos. E o que pode acontecer 
com algum impacto verdadeiro assim na vida de alguém que cres-
ceu entre os desvãos e brechas da TV, da disciplina de moral e 
cívica no colégio, da censura e todas essas coisas nem um pouco 
redentoras e que foram vividas em sua fase terminal durante a 
transição para a democracia no Brasil. 

Os anos 80 foram uma lástima. Essa é que é a verdade. Chegamos 
como herdeiros de uma história anulada e rasurada por 20 anos de 
censura e tivemos de reinventar alguma espontaneidade como ensaio 
de liberdade. Minha adolescência foi um desastre com todas aquelas 
frustrações que enchem a cara de espinhas. É então que este que 
vos escreve se encontra numa situação tal qual Lênin reverberando o 
grande verso de Siérguei Iessiênin: “O que fazer?”. 

Naqueles apáticos dias alguns cacos do que tinha existido como 
expressão de alguma liberdade estavam dispersos entre a coleção 
de discos do meu irmão mais velho e de alguns tios que esquece-
ram seus grandes LPs de vinil na casa de minha avó. Foi um puzzle 
remontado peça por peça e que cobrava um critério minucioso para 
recompor alguma imagem. Mais tarde algumas referências como 
os livros que a turma de meu irmão mais velho lia – tudo com gosto 
de contravenção. Lembro muito de minha mãe dizendo algo como 
“veja lá o que você anda lendo, garoto, aquele seu tio meio boêmio 
e metido a cantor de tango foi preso por causa dessas coisas”. 

O rock foi soberano como trilha sonora disso tudo. Daí ser irresis-
tível como referência para qualquer coisa, pelo menos para mim. 
E como diria Torquato Neto, “não me siga que eu não sou novela”. 
Tudo o que aprendi como expressão de uma liberdade que me foi 
imposta como necessidade de invenção veio como algo escrito nos 
sulcos daqueles vinis que eu consegui comprar economizando a 
grana do bandejão quando fui para Curitiba estudar no Cefet.

O rock foi minha pedagogia libertária. Acredito que a de muita 
gente daquela época também. Eram os meus selvagens 15 anos 
de idade e eu me sentia absolutamente desconfortável no mundo. 
Meus discos eram o meu reino. E continuam sendo. Grateful Dead, 
Jefferson Airplane, Allman Brothers, Flying Burrito Brothers, Moun-
tain, Jimmy Hendrix, The Fugs, Ritchie Heavens, Roy Buchanan, In-
credible String Band, salve salve Bob Dylan e o Fraternity of Men 
assim como o Steppenwolf, o Corsby Stills & Nash, até o improvável 
Nazareth, e para sempre o som do Neil Young e do Crazy Horse. Tim 
Buckley para momentos de profundidade e Beatles versus Stones 
para garantir alguma sociabilidade. Com o tempo também come-
çaram a pintar as referências nacionais, desencavadas dos escom-
bros da estupidez que havia estrangulado a cultura na-
cional por tanto tempo. Daí foi a vez dos Mutantes 
entrarem em cena junto com o Som Imaginário e 
coisas que gravitavam em torno do blues baia-
no do Peso, dos gaúchos do Bicho da Seda e 
o som mineiro do Terço. E não é que apa-
rece um Violeta de Outono como salva-
ção de toda aquela falta de identidade 
nossa! Aprendi com o rock algo que 
me mantém até hoje com os pul-
mões pulsantes. Como diria o Nei 
Lisboa, “não é preciso gasolina 
para se ir ao Cosmos”.

Há alguns anos ouvi a história de que o Me-
tallica, ainda em início de carreira, viria a Casca-
vel para uma apresentação no Estádio Olímpico 
Regional; os brasileiros do Sepultura abririam o 
show!!!                        Total lenda urbana.

O Nazareth não tem nada de Metallica e muito 
menos de Sepultura – até porque é anterior a es-
sas bandas –. Mas pode haver algo de Nazareth 
nesses ‘metaleiros’... vai saber. É possível dizer, 
contudo, que, da mesma forma que estão para o 
heavy e o thrash/death metal respectivamente, o 
Nazareth está para o rock and roll. E o melhor, o 
show em Cascavel dos escoceses tem dia, hora e 
local para ser realizado.

Dá pra acreditar!? Nazareth em Cascavel. A 
Mantovani Produções tirou a banda do circuito de 
apresentações tradicional, o de capitais, e os traz 
a essa terra longínqua. Quem vai perder? O show 
será no dia 15 de maio, quinta-feira, no Cowboy 
Saloon. Os ingressos de pista, de área VIP, ca-
marotes e mesas já estão à venda na Mantovani 
Turismo (Shopping Central Park), Cowboy Sallon, 
Discolândia e Rádio Capital.

O ingresso de pista custa R$ 50 e o de área 
VIP não sai por menos de R$ 70. Camarote para 
quatro pessoas, R$ 600; para seis pessoas, R$ 
900; para dez, R$ 1,5 mil. Pode-se optar ainda 
pelas mesas de pista para quatro pessoas, cada 
uma por R$ 600. Mais informações pelo telefone 
(45) 3226 5051.

A banda nunca foi muito ligada a estratégias 
de marketing, o que explica o pouco que se tem 
ouvido falar do grupo, sobretudo nas duas últimas 
décadas. É fato, todavia, tratar-se de uma das 
bandas mais... produtivas que se tem notícia. Está 
na ativa desde 1968, sem interromper a carreira 
por um ano sequer.

Na verdade, tudo começa no distante ano de 
1961, quando Pete Agnew fundou o The Shadet-
tes, banda que chegou ao fi nal de 1965 reforçada 
por Darrel Sweet e Dan McCafferty e que em 1968 
abriu as portas para o lendário guitarrista Manny 
Charlton: aí sim estava fundado o Nazareth.

Em 1971, lançam o primeiro disco, auto-intitu-
lado, mas foi o segundo - Exercises -, do ano se-
guinte e até hoje o trabalho mais lento do grupo, 
que atraiu os olhares do mundo. Razamanaz, de 
1973, marca o envolvimento do produtor Roger 
Glover e o lançamento da banda ao estrelato com 
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o rock’n roll...
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duas músicas entre as dez mais no Reino Unido: 
Broken Down Angel e Bad Bad Boy.

Os dois trabalhos seguintes, Loud ‘N’ Proud e Ram-
pant, também foram produzidos por Glover, mas o 
sucesso foi menor. A banda decide tomar as rédeas 
e lança, em 1975, Hair of the Dog, marco para o rock 
dos anos 70. A clássica interpretação de Love Hurts, 
do Everly Brothers, foi disco de platina nos Estados 
Unidos; sucesso arrasador que se tornou hino àque-
les que sofrem decepções amorosas.

Em 1978, o guitarrista Zal Cleminson juntou-
se ao grupo e gravou dois álbuns. O dueto com 
Charlton em No Mean City é considerado um dos 
melhores trabalhos realizados com guitarras em 
estúdio até hoje. Cleminson deixa a banda e entra 
Billy Rankin, na época com apenas 19 anos, e com 
ele, em 1981, lançam Snaz, gravação de um show 
em Vancouver, no Canadá, com boa recepção.

O álbum 2XS, de 1982, levou as faixas Love Le-
ads To Madness e Dream On às rádios do mundo 
inteiro, porém, os dois álbuns sucessores, Sound 
Elixir e The Catch, foram duramente criticados por 
deixarem de lado o rock and roll em prol de um 
som pop. A balada Where Are You Now? foi o hit 
desse período conturbado.

Rankin deixou a banda em 1983 e o Nazareth 
voltou ao quarteto original. Cinema, de 1986, trouxe 
de volta ao repertório o rock efi ciente, mas o grupo 
ainda estava longe de resgatar a magia dos anos 
70. Em 1990 foi a vez de Charlton deixar o conjun-
to. Rankin foi chamado novamente, dessa vez com 
a tarefa de substituir um mito. Havia boatos de que 
seria o ponto fi nal na carreira do Nazareth. 

No Jive, de 1992, mostra que não ao ser muito 
bem recebido pelo público e pela crítica, recupe-
rando certo prestígio à banda. Em 1994, Rankin 
deixa a banda pela segunda vez, sendo o posto 
preenchido por Jimmy Murrison. Em 1995 junta-
se ao grupo o experiente tecladista Ronnie Leahy 
e com essa formação lançam, em 1999, Booga-
loo, pouco divulgado, mas considerado um dos 
melhores trabalhos da banda.

Em abril desse ano, o baterista Darrel Sweet foi 
vítima de um fulminante ataque cardíaco, falecen-
do minutos antes de um show nos EUA. Somente 
meses depois, os veteranos voltaram à estrada 
com Lee Agnew, fi lho de Pete e roadie de Darrel, 
nas baquetas.

O Nazareth excursionou por terras tupiniquins 
em quatro oportunidades: 1990, 1995 - dividindo 
com os amigos do Uriah Heep -, 2004 e 2007. Ago-
ra retorna ao Brasil com a maior turnê que uma 
banda estrangeira já fez por aqui para comemorar 
os 40 anos de existência e divulgar o novo álbum 
de inéditas: The Newz.

Claro que uma série de... 
‘fatos B’... não estão nes-

sas linhas, mas não 
vêm ao caso. A idéia 

é ir ao show e curtir 
o bom e velho rock 
and roll.

(por Equipe
Gazeta ALT
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