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É normal indicarmos aqui espaços virtuais com os 
quais nos identifi camos. Puxar a sardinha para a pró-
pria brasa, diagnosticaram-nos, é amplamente habitual 
ao ser humano. No Emblogado deste domingo, no en-
tanto, esticamos nossa bandeira na rua e pintamos nos-
sos rostos com as cores do ALT para divulgar o nosso 
espaço nessa grande rede em que nem só peixe grande 
sobrevive – que o diga a Teoria da Cauda Longa, do jor-
nalista Chris Anderson.

O blogdoalt.wordpress.com vem ainda tímido. Come-
çamos agora, e que nos perdoem a pouca desenvoltura, 
ainda estamos muito mais acostumados ao papel jornal 
e à tinta que por vezes suja as mãos do leitor. Em contra-
partida, adoramos nossos irmãos das letras que se aven-
turam na Internet e queremos fazer parte disso. Em nos-
so blog, dividiremos as experiências da Redação e um 
pouco mais de tudo que forma o Gazeta ALT; falaremos 
sobre o universo e assuntos afi ns. Você também poderá 
conferir quais serão os assuntos da próxima edição do 
caderno – com atualizações às quintas-feiras – e fazer 
o download da edição em PDF do ALT, toda quarta-feira 
posterior à publicação do domingo. A Equipe do Gazeta 
ALT espera que todos gostem de nosso novo espaço e co-
laborem da mesma forma que fazem na edição impres-
sa. Em breve, mais novidades.

Para quem é blogueiro, nossa próxima dica é bem útil. 
Você conhece o termo blogagem coletiva? Ele pode ser 
defi nido como a ação conjunta de blogueiros em prol de 
um tema relacionado a campanhas sociais. Uma iniciati-
va louvável, tendo em vista o crescimento em número e 
importância do que se pode chamar de blogosfera. Para 
organizar essas ações, foi desenvolvido o blog Amigos 
da Blogosfera (amigosdablogosfera.org), um grupo de 
apoio e mobilização. Sem um foco de campanha defi ni-
do, abrange qualquer uma que seja de interesse geral. 
A idéia original foi de Rafael A. Sarmento com a colabo-
ração de Carlos Fran. A campanha da vez: 18 de abril a 
blogosfera contra o Analfabetismo. O objetivo é dialogar, 
propor soluções viáveis e novas idéias para combater o 
analfabetismo no Brasil.

Para participar: envie sugestões (por meio do formulário 
de contato no site ou pelo e-mail contato@amigosdablo-
gosfera.org); ajude a planejar (vai lançar uma blogagem 
coletiva? O site ajuda os blogueiros a planejar e tornar o 
intuito conhecido); participe das Blogagens; divulgue.

Meticulosa e rabugenta. Tem mania por seguran-
ça e considera sagrada a privacidade do cliente. 
Sem falar da pressa, sempre pressa, pela entrega 
dos pedidos. Essa é a simpática Traça criada pelo 
escritor Luis Fernando Veríssimo especialmente 
para a ‘livraria e sebo da Carmen’: a Traça Livraria 
e Sebo Virtual. 

Desde o nascimento, essa pequenina companheira 
guia os clientes durante a visita ao site, com dicas e 
descontração durante o processo de compra. A idéia 
pode parecer um tanto... boba, mas na verdade deu 
muito certo, tanto que deu nome ao site e, há algum 
tempo, já denomina a loja física, localizada em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul. O desenhinho é boniti-
nho... é sério.

O fato é que nesse Sebo Virtual pode-se encontrar 
mais de 200 mil títulos. Livros usados que vão de R$ 
2 a US$ 75 mil. O livro que custa esse trocado que 
é US$ 75 mil, na verdade, ainda está na prateleira 
física do sebo. Trata-se de Voyage, de Alexandre Von 
Humboldt, que não foi para a Internet devido à difi -
culdade de se fi xar um preço justo (!?). Dá para ter 

uma idéia de quanto interessante é o material 
que nesse site se pode encontrar.

Já que se comemora hoje o Dia 
da Imprensa e ainda foi a 

semana do Dia do 
Jornalista, 

que 
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emblogado

ao leitor

mundo sebo

“Antes, os cães eram exímios farejadores, atentos a todas 
as pistas que os pudessem levar a uma nova descoberta. 

Em investigar consistiam a sua razão de vida, o seu modo de 
ser, o seu alimento. Incansáveis no intento de desmascarar 

farsantes e criminosos, batalhavam do amanhecer à madru-
gada em busca de sinais ou informações que os conduzissem 
a bem concluir a investigação. Hoje, estão domesticados, mas 
de modo algum são treinados para permanecer hábeis fare-
jadores. Perderam essa capacidade – são submissos a seus 
donos e deles recebem passivamente a comida que garante 
seu sustento. Vivem enfurnados em suas casinhas ou fazendo 
graças a fi m de obter a sua recompensa pelo agrado àqueles 
que os mantêm. Quando chegam estranhos, avançam para 
morder, se assim permitem os donos. Congregam a obediên-
cia aos que os servem e a agressão aos que não lhes são amá-
veis. São, afi nal de contas, uns cães perdidos” (Destácio).

O jornalismo está em crise. Não é novidade desde... sei lá, fi m 
da década de 80, com a chegada dos computadores? Ciro Mar-
condes Filho é um dos mais ferrenhos críticos do jornalismo no 
Brasil. A Saga dos Cães Perdidos e Jornalismo Fin-de-siècle são 
hoje obras essenciais aos novos e velhos comunicadores.

O autor fala do processo universal de desencanto, no 
qual a técnica moderna põe abaixo todas as aspirações da 
modernidade. São dois os principais aspectos desse pro-
cesso: a crise dos metarrelatos diante, principalmente, da 
ruína das ideologias e dos saberes essencialmente políti-
cos e religiosos frente ao enraizamento e desenvolvimento 
das novas tecnologias; e a pós-história, “a radicalização e o 
levar às últimas conseqüências as propostas do fi m da me-
tafísica (fi m da ontologia), que, por sua vez, tem a ver com 
a crise dos conceitos de verdade (de razão), de essência (du-

alidade latente/manifesto), 
de natureza última, de substância, den-

sidade e outros” (Filho).

Fin-de-siècle é apocalipticamente certeiro em seu propósito: 
devemos, de fato, repensar o papel do jornalista – e a conse-
qüente função do jornalismo –, atual submisso do processo 
técnico informatizado, bem como das características sinto-
máticas da chamada pós-modernidade. Se a universidade 
tem o papel de formar o jornalista em sua base teórica e 
prática, então este é o foco principal. Há a necessidade de 
se avaliar e discutir na academia se o formato que vem sen-
do utilizado é realmente aquele procurado pelo leitor.

Uma das principais razões para a manutenção do lead, por 
exemplo, é a hipótese de que as pessoas não dispõem de 
tempo para a leitura de matérias completas, em decorrên-
cia das transformações ocorridas no seu estilo de vida – os 
indivíduos destinam maior parte de seu tempo na busca de 
geração de capital do que com qualidade de vida e apren-
dizado –, e também da falta de interesse em leituras com-
plementares, análises ou estudos aprofundados. 

Surge, então, uma nova problemática que transforma a 
causa em efeito. Não seria justamente a padronização e 
pasteurização a causa desse desinteresse? Cabe propor 
um estilo do fazer jornalístico para incentivar e resgatar o 
interesse dos leitores. 

Discutir é tão importante quanto encontrar alternativas. 
O Novo Jornalismo surgiu, sem que fosse programado ou 
projetado, das criativas mentes de jornalistas que busca-
vam algo mais do que simples pergunta-resposta. É um 
caminho diferente, um suspiro a encher os pulmões e o 
cérebro de oxigênio.

(por Equipe
Gazeta ALT

“Cuidado com a pessoa
de um só livro”
Santo Tomás de Aquino

ALTs Idéias

(por Equipe
Gazeta ALT
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tal Jornalismo e Literatura – A Sedução da Palavra (Co-
leção Ensaios Transversais, Ed. Escrituras, 180 p., R$ 
17,10)!? Nesse livro, Gustavo Castro e Alex Galeno 
trazem uma coletânea bastante interessante de en-
saios que abordam a relação entre a literatura e o 
jornalismo. Os textos explicitam alianças, simbioses, 
diferenças, limites e propósitos possíveis relativa-
mente aos dois tipos de narrativa.

Jornalismo: “atividade que visa coletar, investigar, 
analisar e transmitir ao grande público informações da 
atualidade”. Guerrilha: “luta armada, empreendida por 
um movimento revolucionário de índole patriótica ou 
não, que combate um governo estabelecido ou forças 
de ocupação com a estratégia de mobilização políti-
ca da população”. Jornalismo de Guerrilha (Ed. Disal, 
2004, 159 p. R$ 34,20. Novo), de Rivaldo Chinem: livro 
fundamental sobre a imprensa independente brasilei-
ra. Da ditadura militar (1946-85) aos tempos atuais de 
Internet e de notícia em tempo real.

Tom Wolfe não criou o New Journalism – o Jornalismo 
Literário norte-americano -, mas é certo que o delineou 
e o impulsionou país afora. Com estilo próprio escreveu 
obras-primas, como Os eleitos, A fogueira das vaida-
des, O teste do ácido do refresco elétrico... Em Radical 
chique e o terror dos RPs (Ed. Rocco, 1997, 128 p. R$ 
21, 85), Wolfe retrata com a típica riqueza de detalhes 
os hábitos, bens e pronúncias dos que integraram o ba-
dalado Black Power, “movimento de valorização da cul-
tura afro-americana surgido na seqüência da luta pelos 
direitos civis dos negros” que, ao contrário do ideário 
pacífi co e cristão de Martin Luther King, projetou-se 

nos idos da década de 1960 “pelo radicalismo, 
pelo lado religioso do islamismo simboli-

zado por Malcolm X, e pela atuação 
política do partido dos Panteras Ne-
gras”. Livro imperdível. 
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até 
olhar 
as fo-
tos para se 
sentir tranqüila, 
ela poderia até recordar de 
quando estavam juntos, para falar o quan-
to era feliz, ela até poderia viver tudo novamente pra di-
zer o quanto é corajosa, mas não fez, calou-se enquanto 
ainda tinha palavras.

E toda noite retornava em seu tálamo solitário, com 
pensamentos sufocados na garganta. Por ele, ela 
transpassaria desertos de tormentos, escalaria mon-
tanhas de gelo, suportaria os mais fortes obstáculos, 
no entanto, esses pensamentos não passavam de be-
las palavras para o poeta. Entregava-se ao fundo de 
suas tristezas, o sofrimento para ela era o último grau 
da sua felicidade.

Antes de se deitar, fi ndava todo o seu ritual de lamen-
tações em comprimidos, os perfumes na penteadeira 
do seu quarto foram substituídos por frascos e tabelas 
de remédios, os seus sorrisos no espelho deram lugar 
às lagrimas em sua face, e a sua ultima gota de felici-
dade foi abrandada por uma tristeza incondicional.

A cortina fi cara fechada, tapando a sua desilusão, 
desde o dia que ele foi embora, despedindo-se com 
deboche no olhar. Naquele tempo em que ela tentou 
dar nome a esses sentimentos, nada foi sufi ciente 
diante das desdenhas determinadas por pensamen-
tos, frutos de uma solidão que entra e invade a alma 
sem ser convidada. 

E foi assim que neste outono sem primavera, ela fe-
chou as suas pálpebras pela última vez, fechando os 
olhos devagar, se afundando nas águas tristonhas 
emergentes do seu sono, vestida de branco transpa-
rente, se entregando à minuciosa sofreguidão. Não re-
clamou, não questionou o seu destino, simplesmente 
esperou pacientemente o descanso eterno da alma. 

Emilio Bon’fi m
14/03/06
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folhetim

(por
Julliane Brita

(por
Talita Parteka*

Despertou, abriu os olhos suavemente, com o mes-
mo cuidado que fazia em tempos passados, quando 
a luz do sol atingia furiosamente a sua visão, mas 
dessa vez foi em vão. Ao ver onde estava e como esta-
va, não precisou levar a mão aos olhos, percebeu que 
na janela o sol tinha sido substituído pela chuva que 
caia. Uma chuva forte, fugaz e inconsolável, como as 
lágrimas escorregadias de noites anteriores.

No entanto, mais um, como em tantos outros os 
dias, virou para o lado e permaneceu ilesa, dei-
tada sob suas cobertas e sobre seus lençóis de 
pranto. A única coisa que se movia era a piscada 
obrigatória dos olhos.

Quando se arriscava a levantar, mal penteava os 
cabelos compridos com resquícios de vida; as es-
covas e as maquiagens no armário empoeirado, já 
estavam velhas, se tornaram inutilizáveis e desne-
cessárias durante toda esta estação.

Com uma alma racional, mas sem razão agora, tão 
natural quando se recordava das tardes de antigas 
primaveras, com cores de magia, era dentro dessas 
lembranças que dormia e repousava seu desgosto, 
tornando esta uma longa estação. Em seu coração 
nascia um desejo por coisas pacientes, mas tudo era 
duro como madeiras novas usadas em construção. 
Era assim que se levantava todas as manhãs o espíri-
to de solidão que carregava sobre os ombros.

Como verdade de um bom juramento, quanta vonta-
de de mundo diferente. Palavras como essas retum-
bavam incessantemente em seus pensamentos. Em 
tardes tristes, diante do espelho, revivia pouco a pou-
co a saudade das violetas que um dia sustentaram 
seu amor, eram naqueles olhos que ela se apartava 
instantaneamente, das violetas mais que humanas, 
por meio daquele prazer é que ela passava a ver, de-
pois de um ato de espírito consciente.

Criou naquele tempo expectativa, era dessa sua par-
te insana que ele ria. Mas agora já é tarde para corri-
gir aquilo que hoje considera um erro, sentia pena de 
outras dores, pois essa, a considerava, inigualável e 
incomparável a qualquer outra que sentira em outros 
tempos que não foi esse tempo.

Via a sua vida escrita nos muros da cidade, nas foto-
grafi as observava as imagens com que foram escritas 
a história de quem esperou do amor razões concre-
tas, pensava que era aquele momento, “o seu para 

sempre”, eterno. Mas os rumores da realidade vieram 
à tona, e as suas peles são ávidas nesses instantes 
em que ela tem vontade de dizer que ainda o ama, 
vontade de dizer que ela ainda está aqui, vontade de 
falar que ela pertence a ele, no entanto, não passam 
apenas de pequenas vontades de desabafar e se livrar 
dos próprios sentimentos. Mais uma vez, ela sai pelas 
ruas da vida errando.

Já era impossível tê-lo nos olhos como um simples 
amigo, aquele “pra sempre” que ouvira por tantas 
vezes, foi enterrado na areia e levado ao mar, para 
viajar por esse mundo sem o seu bilhete de volta. 
Se ele pudesse sonhar com os dias dela, iria se de-
parar com uma mina d’água na qual brota as fontes 
dos seus sentimentos, que não cessam e não se 
cansam de jorrar. 

Quanto tempo levaria para se desfazer das nefas do 
amor? Os últimos comprimidos do frasco lhe provoca-
vam enfaro, pois faziam-na recordar de quando não 
precisava deles, se pudesse, ela queria um anjo para 
jogar nele, e que esse anjo fi zesse surgir uma oportu-
nidade de encontrá-lo mais uma vez na lua, pois nes-
sa sua nova estrada está a casa que ela não tem. 

A chuva não dava tréguas, escorria continuamente 
sobre as calçadas, o claro do dia descia, dando lugar 
à escuridão da noite, andava do quarto até a sala, da 
sala até a cozinha, e na cozinha estava a mesa de tan-
tos jantares acompanhada, tanta taça de vinho dividi-
da, muitos sorrisos tímidos desabrochados, tanta ca-
ricia trocada, porém restaram apenas as cinzas sobre 
a mesa, das lembranças de um amor que não volta, 
de um amor que não perdoa, de um amor errante ao 
desconhecido, de um amor injusto.

Aspirava do seu amado a eternidade, quando jun-
tos, no limiar do universo, existia somente o limite do 
céu e da terra, e seus desassossegos eram como um 
minúsculo grão de areia no fundo do oceano, pos-
suía passos leves como de bonecas de porcelana, 
mas quando ouviu o adeus, viu as costas do amado 
ao longe, que nem ao menos a cabeça girava na ten-
tativa de olhar o que havia deixado para trás, seus 
passos tornaram-se grávidos. 

Ela aprendeu a reconhecer o mais simples olhar que ele 
direcionava a ela, as canções, as poesias, os quadros, a 
vida, mas de nada adiantou dedicar-lhe o menor gesto. Ela 
até poderia fechar os olhos para dormir em paz, ela poderia 

Amantes de livros têm uma certa inclinação a apreciar a 
metalinguagem. A experiência é própria, e a esperança é 
sempre inconjugável de que essa vertente seja alcançada 
com êxito. O vislumbre de a linguagem se debruçar sobre 
a própria linguagem é o paradoxal em si: intimista no âm-
bito em que tenta não se impregnar de outros e genera-
lista no que tange à abrangência de todos os que dividem 
o pacto social da linguagem. O ambíguo é o instigante da 
linguagem, e precisar o que é sentido primeiro ou poste-
rior é um limiar tênue e por vezes desnecessário diante da 
obra que se dá por completo, conjunto único de signos.

Ao ler um livro chamado A Sombra do Vento (Objetiva, 
2001, 341 p.) que fala sobre uma outra obra chamada A 
Sombra do Vento, o leitor deve se dispor a aceitar a meta-
linguagem como justa e acompanhá-la até seu desfecho. 
O que se faz com muito prazer diante da narrativa seduto-
ra oferecida pelo escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón. 

A Barcelona pós-Guerra Civil é a cidade de sombras que 
serve de palco aos entraves e desenlaces criados por Za-
fón. O ano é 1945, e apesar de a guerra ter fi ndado seis 
anos antes, resquícios de uma bruma espessa – quase 
psicológica – ainda eram visíveis. Daniel Sempere acorda 
na noite anterior a seu aniversário de 11 anos e descobre, 
assustado, que esqueceu o rosto de sua mãe falecida. O 
pai, dono de um sebo e amante inveterado de livros, leva 
o garoto a um lugar antes desconhecido até a olhos mais 
atentos – o Cemitério dos Livros Esquecidos – e pede que 
ele escolha um livro. Daniel fi ca deslumbrado diante de 
tantas prateleiras e memórias escritas em livros mudos a 
olhares que os esqueceram, e escolhe um volume de Juli-
án Carax, A Sombra do Vento. A escolha é o nó que trans-
forma a vida do garoto. Começa aí a busca incessante por 
outras obras de Carax e a descoberta de que algumas coi-
sas desaparecidas fi zeram por si mesmas o trabalho de 
dissipar-se; outras estão simplesmente por emergir.

Crepúsculo

Memória de 
desapareci-
dos

*Acadêmica de Letras

“(...) poucas coisas marcam tanto um leitor como o 
primeiro livro que realmente abre caminho até ao seu 
coração. (...) Para mim aquelas páginas enfeitiçadas 
serão sempre as que encontrei entre os corredores do 
Cemitério dos Livros Esquecidos”.

A Sombra do Vento

Parece mesmo ter sido esse o objetivo 
perseguido meticulosamente por Za-

fón em A Sombra do Vento. A nar-
rativa, mesmo densa, é fl uido 

que leva o leitor por um vertigi-
noso caminho sem volta. Não 
somente usa de artífi ces do 
romance policial em que por 

vezes nos sentimos submersos 
– veja bem, não sou lá uma gran-

de adepta do gênero, mas a combi-
nação de elementos pode alcançar a 

mais fi na fragrância pela mão de grandes 

boticários, que dirá pelos grandes artesãos da palavra –, 
mas abusa de um lirismo semântico, por assim dizer. Não 
faz versos poéticos, mas delineia um labirinto lírico no qual 
as palavras em construção exalam por si mesmas o teor 
por que anseiam. Labiríntica ainda a forma com que dis-
põe trama, pistas falsas ou verídicas. Por vezes acredita-
mos que o autor não conseguirá sair das amarras criadas; 
em outras pensamos ser o fi nal o óbvio do caminho que 
se descreve. Somos sempre enganados. Zafón desvirtua 
facilmente o lógico. Dentre a bruma, descortina o revisto e 
o reinventa. Ele é um encantador de sombras.

A mistura de gêneros, o bem escrever e o capturar incon-
dicional do leitor; todos panos muito bem tecidos para o 
que vejo como o principal apelo da obra: o amor aos livros, 
às letras; o respeito ao leitor; o amor à arte da escrita; a 
poesia do contar e inspirar histórias; a vida pura da tragé-
dia; as cicatrizes de uma nação, das pessoas e dos livros; 
todos, afi nal, a força da linguagem. Somos parte desse pac-
to inerente: mocinhos e vilões. Ao mesmo tempo em que 
escolhemos o que iremos ler (ou escrever ou falar), somos 
escolhidos pelas palavras que marcam eternamente um 
sentido em nós. É um livro que fala de livros, das marcas 
concretas – mesmo que subjetivas – que se formam em 
nós quando lemos – material ainda mais intangível. Zafón 
realmente nos mostra o que é a sombra do vento.

Cabe ainda um excerto de pensamento quando nos debru-
çamos em A Sombra do Vento. A criação de personagens é 
um dom inato a Zafón. Assim me parece, ou o autor gastou 
toda a cota em uma só obra. Para não soar redundante ou 
antecipar o prazer único do descobrimento destes espaços 
idílicos a que chamo personagens perfeitos, citarei apenas 
um. Fermín Romero de Torres. Um melodioso galanteador 
das palavras, um intelectual abstraído das ruas – o que 
no Brasil poderíamos chamar levianamente de malandro 
–, um gentil, um astuto, um homem complexo, um não-
efêmero que encontramos somente na literatura feita para 
ser saboreada e lembrada. Um personagem pelo qual se 
apaixonar. “Nós existimos enquanto alguém se lembra de 
nós”, escreveu Zafón. Eu diria que um personagem passa a 
existir de fato quando alguém por ele se encantar.

Carlos Ruiz Zafón nasceu em Barcelona, em 1964. Vive 
hoje em Los Angeles e é colaborador dos jornais espa-
nhóis La Vanguardia e El País, além de produzir rotei-
ros para o cinema. Escreveu ainda O Príncipe da Névoa 
(1993), El palacio de la medianoche (1994), Las luces de 
septiembre (1995) e Marina (1999). As obras de Zafón 
foram publicadas em mais de 40 países e traduzidas em 
mais de 30 línguas. O que importa, entretanto, é que ele 
utiliza de forma fabulosa uma das mais belas línguas já 
criadas pelo homem: a forma universal do simbólico es-
crito e essencial.

Por um narrar que fluaPor um narrar que flua

Cemitério dos EsquecidosCemitério dos Esquecidos

Fermín Romero de TorresFermín Romero de Torres

De por onde possa serDe por onde possa ser
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E n t ã o 
vamos fa-
lar de música? 
Alguém consegue 
fechar, defi nir ou limi-
tar esse universo? A única 
resposta lógica e possível 
para essa pergunta é não! Al-
guns minutos de conversa sobre 
Jazz, música e Brasil, em minha 
sala com o editor do ALT, o agora 
“quase folgado” Anderson Costa, 
foram sufi cientes para descobrir 
que qualquer conceito consensual 
que se possa encontrar depois de 
alguns arrazoados pode ser ime-
diatamente confl itado, mudado e 
‘destruído’ se um terceiro (expert ou 
não no assunto) adentrar ao debate. 
Logo, dizer que esta ou aquela música 
ou performance musical “é Jazz” é tão 
volátil quanto o whisky clandestino que era 
produzido nos Estados Unidos na época em que 
a história do Jazz era iniciada.

Aliás, antes de falar sobre música propriamente, é pre-
ciso ter clareza que o Jazz não é simplesmente um segmento 
ou estilo musical. A mescla da cultura que os negros da África 
Ocidental proporcionaram às Américas não só provocou quebras 
nos paradigmas musicais, mas também no comportamento das 
comunidades. A quebra dos tempos ‘milimetricamente’ calculados 
pelos grandes Chopin, Mozart, Liszt, proposta pelo ‘Ragtime’ (tempo 
destruído), uma espécie de precursor do Jazz, não se traduzia ape-
nas na esfera dos acordes, melodias e compassos.

Jacob Berent (único autor que vou citar neste arrazoado), em 
“O Jazz – do Rag ao Rock”, afi rma que “o jazz é uma forma de 
expressão artístico-musical que nasceu nos Estados Unidos em 
conseqüência do encontro do negro com a tradição musical eu-
ropéia. O arsenal harmônico, melódico e instrumental se origina 
na tradição cultural do Ocidente. Ritmo, fraseado, sonoridade, 
assim como particularidades da harmonia-blues, são de origem 
africana, elementos estes, porém, fi ltrados pela experiência vi-
tal do negro nos Estados Unidos”.

Esta ebulição produzida pelo encontro (e às vezes choque) en-
tre as diferentes culturas e tradições produziu não apenas o estilo 
musical conhecido hoje como Jazz, mas também um estilo de vida, 
uma característica de uma comunidade aberta, sempre aceitando 
novos adeptos, novas idéias e, fi nalmente, os ‘improvisos’. 

Se procurarmos uma defi nição clássica para o Jazz, com muita 
probabilidade, vamos encontrar tantas, que, talvez, criemos mais 
uma. Porém, em todas elas, a improvisação é um dos claros e des-
tacados elementos do Jazz, essencial, diria, construídos na mão 
dupla de perguntas e respostas, um diálogo ‘tradicional’, porém 
sem forma pré-estabelecida. E aí começa o ‘nó’ que poucos 
ousam desatar. O Blues também é construído em cima de 
improvisos, mas não deixa de ser o que é. E aqui chegamos 
a mais um ponto desta conversa. Música regional brasileira 
que recebe improvisos é Jazz? 

Busquem mestres e doutores em Música para essa 
discussão e teremos elementos para muitos arrazoa-
dos. Se entendermos que o Jazz ensina o músico a 
interpretar uma determinada composição de forma 
absolutamente peculiar, então, podemos até afi r-
mar que o ‘Jazz Nativo’ de New Orleans e Chicago, 
passando pelo ‘Free Jazz’ dos anos 60, quando 
se rejeitava qualquer formalidade na esquema-
tização musical, está ‘infi ltrado’ em tudo que 
entendermos por música nos dias de hoje. 
Porém, não ‘destrói’ o que é próprio e pecu-
liar, por exemplo, do Brasil. 

O samba, entre outras vertentes, pode es-
tar impregnado de Jazz, mas jamais deixa-
rá de ser samba. Por que estou fazendo 
essa afi rmação? Simples. Escutar um 
instrumentista tocando “Samba de 
uma nota só”, fazendo improvisos 
desconcertantes, e afi rmar “isso é 
Jazz” é, no mínimo, um equívoco. 
Improvisar é um proveitoso espe-
táculo incentivado pelo Jazz e que 
depende do ‘humor’, experiên-
cia, conhecimento de técnicas 
e a interação e afi nidade dos 
músicos (no caso de forma-
ções maiores). Improvisar 
não é a chave da transmu-
tação musical, mas, sim, 
infi ltrar o Jazz nos vários 
estilos musicais.

O Jazz não anula a 
identidade de qual-
quer produção nativa, 
mas oferece instru-
mentos para que a 
genialidade, como a 
brasileira que é co-
nhecida e reconhe-
cida em todo o mun-
do, seja ainda mais 
evidenciada. Logo, 
escute música bra-
sileira como “mú-
sica brasileira”, por 
vezes, com os “riscos 
e rabiscos” inconfun-
díveis do Jazz... Agora, 
pode começar outra 
conversa sobre música, 
Jazz e Brasil...

“Que som legal. O que é?”. “É jazz... Alex Skolnick Trio”. “Nunca ouvi falar”. “O Skolnick era guitarrista de uma banda de death metal, 
o Testament, daí ele deixou a banda, fi cou uns dez anos fora, gravou dois CDs de jazz e então voltou para o Testament”. “Eclético 

ele, não!?”. “Pois é”. “Mas tenho a impressão de já ter ouvido esse som antes...”. “É Aerosmith, ele regravou nesse CD grandes 
sucessos em versões jazzísticas... Essa é a de Dream On”. “Estou vendo, também fez para War Pigs, do Black Sabbath; Still 

Lovin You, do Scorpions; Detroid Rock City, do Kiss...”.

“Também trouxe algo para você ouvir... Diego Guerro”. “Brasileiro... nunca ouvi falar”. “Coloca aí...”. “É acordeom?”. 
“Aham”. “Ele começou cedo, aos 14, eu acho. É um dos principais instrumentistas do País”. “Legal, nunca tinha 

ouvido Jazz com acordeom”. “Não é Jazz”. “Claro que é, tem improvisação, ritmo quebrado...”. “Cara, é música 
brasileira, música regional, folclórica”. “É jazz”. “Não, é música brasileira”, “Jazz...”. “Música brasileira”...

O Circuito OFF de Música Instrumental Brasileira deixou de ser um simples evento de música e tornou-
se ponto de encontro de grandes mentes musicais criativas que respiram nacionalidade, clássicos, 

um pouco de samba e baião, uma pitada de tango, e exalam tudo no melhor que a música tupini-
quim pode oferecer. É um literal show em essência de interpretação e improvisação de música 

folclórica regional (tá, tem um pouco de jazz no meio também). 

Tamanha riqueza musical certifi cada por nomes pesados, como Arismar e Tiago 
do Espírito Santo, Daniel Sá, Guinha Ramirez, Alessandro Kramer, Jeff Sabbag, 

Glauco Solter, Serginho do Trombone, Luís Chafi n, Pedro Braga... todos que 
vieram a Cascavel e deixaram a sua marca.

Nesta 12ª edição, serão três noites... três grandes noites do Caldo 
de Cordas e Fólio ‘Trio’, com Diego Guerro no acordeom; Marqui-

nho Damasceno Júnior nos violões; e com o convidado espe-
cial, Orlando Bonzi, na guitarra acústica. A Equipe do ALT 

esteve com o violonista e trompetista Marquinho Da-
masceno, organizador do evento em Cascavel. Uma 

conversa que antecipou o clima: o tom foi de músi-
ca. Referências mil, nomes e feitos dos envolvidos 
no projeto. Uma palhinha do que vem por aí.

Marquinho disse um pouco do que é bom 
saber - e nos faz acompanhar o prodígio do 
evento - sobre os participantes e o que vai 
rolar. Aos desavisados, Guerro é natural de 
Pato Branco (daí), é instrumentista, com-
positor, produtor e arranjador... já subiu 
ao palco com Hermeto Pascoal, Toninho 
Ferragutti, Thiago e Arismar e mais uma 
pancada de gente. Marquinho não fi ca 
por menos com apresentações curricula-
res com Nelson Faria, Daniel Sá, Rodrigo 
Leão, Endrigo Bettega, Conrado Paulino, 
Walmir Gil... Já Bonzi... bom, esse cara já 
tocou com uma centena de pessoas e para 

resumir, tome nota: o cara é considerado o 
melhor guitarrista de Jazz do Conesul.

O repertório do Caldo de Cordas celebrará 
grandes mestres... Tom Jobim, Hermeto Pasco-

al, Ary Barroso, Luiz Gonzaga e Astor Piazzola... e 
compositores novos: Alegre Correa e Guinha Ra-

mirez (meu, quantos nomes nessa matéria), além 
de composições próprias e muita improvisação.

Mais interessante é saber que se trata de apenas 
uma prévia da ofi cina de MPB do Festival de Música 
de Cascavel, que será realizado de 13 a 19 de julho. 

Aliás, Glauco Solter, Mário Conde, Endrigo Bettega e o 
renomado Gabriel Grosssi estão confi rmados. 

Diga-se que Grossi, jovem gaitista brasiliense radica-
do carioca, é um dos representantes de uma geração de 
músicos de impacto na cena musical brasileira. Ao aliar 
um extraordinário vigor e virtuosismo a uma sensibilida-
de singular, Grossi transita pelos limites da gaita cromá-
tica e explora diversos gêneros da rica música brasileira, 
desenvolvendo uma linguagem de improvisação que bus-
ca caminhos expressivos e por vezes inusitados. Não é 
à toa que tem realizado shows e gravações no Brasil e 
no exterior ao lado de grandes nomes da música como: 
Chico Buarque, Ivan Lins, Leila Pinheiro, João Donato, 

Guinga, Lenine, Djavan, Milton Nascimento, Domin-
guinhos, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Zélia 

Duncan, Beth Carvalho, Paulo Moura... (nomes, 
nomes, nomes...).

Outro grande barato da vindoura edição 
do Festival de Música de Cascavel será 

a Sinfonética Comunitária Flutuante. 
A palavra Sinfonética é a junção de 

Sinfônica e Patética; Comunitária 
quer dizer que todos podem par-

ticipar; e Flutuante, porque a 
apresentação pode mudar de 

lugar. O músico que souber 
leitura musical e que gosta 
de improvisar, pode impri-
mir as partituras no site 
www.glaucosolter.com e 
no dia do show subir ao 
palco com a banda.

O resultado é um evento 
sempre inusitado, com for-

mações sempre diferentes. 
A Sinfonética surgiu em 2001, 

quando o instrumentista, composi-
tor e professor paranaense Glauco Söl-

ter distribuiu para 45 músicos, em Curitiba, 
cerca de 30 partituras de obras brasileiras para 

vários tipos de instrumentos. Após um ano de ativi-
dades, já haviam passado pela Sinfonética mais de 

70 músicos com as mais diversas formações musicais 
com diferentes instrumentos. Jovens talentos que en-

contraram espaço para amadurecer seus conhecimen-
tos, ao lado de profi ssionais experientes.(

por Equipe
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*Editor-chefe da Gazeta do Paraná, curioso 
e apaixonado por todo tipo de som harmonioso 
e desconcertante que o talento humano, pela graça 
Divina, pode produzir

Não se trata de esq
uecer o Jazz, m
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úsica brasileira

ProgramaçãoProgramação
Caldo de Cordas e Fólio ‘Trio’

Informações: 45 3321 2108 e 45 9935 1328.

Dia 15

Dia 16

Dia 17

21h

19h

21h

20h

23h

Restaurante Picasso (Shopping Central Park)

Workshop, Instituto Cultural Opus In Cena

La Bodeguita Bar (próximo à Unipar)

Centro Cultural Gilberto Mayer (Show principal)

Felts Music Hall (R$ 10, ingressos na Planeta 

Música e Cia da Magia
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literatura viva

(por
Mariana Martins )eIsla Cavalcante

Art. 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos (...).

Art. 23 Todo ser humano tem direito ao trabalho. (...) Todo 
ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua fa-
mília, uma existência compatível com a dignidade humana 
e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 
proteção social.

Art. 24 Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, in-
clusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas.

Art. 25 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida ca-
paz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar (...). 
A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistên-
cia especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 
matrimônio gozarão da mesma proteção social.

Art. 26 Todo ser humano tem direito à instrução.

Antônio, um nome como qualquer outro, que une um tra-
balhador, um jovem sem estudos, um menor abandonado, 
um homossexual e um milionário prodígio, como a estrada 
amarela une Dorothy e seus amigos.

Toninho mora a cinco quilômetros do Centro e a sete do 
seu emprego. No caminho, ele sempre encontra Tonico, que 
teve de abandonar a escola ano passado, depois da morte do 
pai. As bicicletas cargueiras levam os dois até o trabalho, na 
mansão de Ozz. Ozz é o dono do maior teatro cidade e pai do 
futuro advogado, Antonio.

Toninho ganha R$ 500 por mês. Como tem menos experiên-
cia e idade, Tonico ganha R$ 200. Sem a ajuda do coração, 
ele refl ete e lamenta não freqüentar uma faculdade. “Sabe, 
Toninho, este ano era pra eu começar, mas não tem jeito não. 
Você já viu uma pessoa como eu se dar o luxo de estudar?” 
Toninho, que ainda pensa com o coração, entende a revolta 
e teme que seus dois fi lhos tenham o mesmo destino. Os R$ 
500 que ele recebe vão caindo pela estrada amarela. Saldo 
do mês: R$ 0,05. “Eita, Tonico, não compro nada com isso!”. 

O jeito é dar a moeda para Tonho, um menino que todos 
acham que perdeu o cérebro. O que ele perdeu, na verdade, 
foi a perspectiva de vida, junto com a certidão de nascimento 
e com a família. Morando em frente ao teatro, sua cabeça o 
protege da chuva e sua pele o esquenta do frio.  “Ô tio, bri-
gadu”. Tonho corre até a sorveteria da esquina para enganar 
a fome com uma balinha. Nesta correria, tromba com Tony, 
o mais novo renegado à procura de emprego e de coragem. 
Sua dupla de genes não combinou com sua paixão por Otávio 
e a família o enjeitou. 

Em frente ao teatro, Tony vê a placa antes enxergada por 
Tonico: Oferta de uma vaga para trabalhar na bilheteria. Do-
mingo passado foi feriado das crianças e os dois fi lhos de 
Toninho viram na tevê que a peça O Mágico de Oz estará no 
maior teatro da cidade. Este mês Toninho comprou refrige-
rante e uma blusa de manga longa para cada fi lho. O pedido 
inesperado das crianças de ver a peça o deixou arrependi-
do das compras que fez. Seu patrão, Ozz, não o olhava nos 

Excluir é igual a eliminar, pôr fora, expulsar, retirar, privar, 
isentar-se. Essas são algumas defi nições dadas para o termo 
no dicionário Aurélio. Quando a expressão é exclusão social 
logo remetemos a um grupo que sofre privação de algo. Para 
o professor de geopolítica Francisco Ritevando, “Exclusão 
social é um processo caracterizado pelo acúmulo de capi-
tais, que impede o acesso de grande parcela da população 
mundial aos bens de consumo industrializados duráveis e 
não duráveis e aos serviços”, a conseqüência disso é que “no 
mundo, mais de um bilhão de pessoas se encontram abaixo 
da linha de pobreza, na miséria”.

Excluídos são tanto os que não têm acesso a emprego, saú-
de ou educação quanto os que são privados do lazer e de 
bens culturais como teatro, cinema e música.

Para verifi car como está a situação de exclusão social dos 
brasileiros, foi criado em 2002 o IES (Índice de Exclusão So-
cial) que verifi ca o grau de desenvolvimento de cada cidade 
do País. Os fatores considerados são: porcentagem de famí-
lias pobres, desemprego, desigualdade de renda, alfabetiza-
ção, anos de estudo e número de homicídios.

Os números são alarmantes: 2.290 - 42% - das cidades brasi-
leiras têm IES elevado. Em termos populacionais isso equivale 
que um a cada cinco brasileiros vive em uma cidade com altos 
níveis de desigualdade social. O patamar considerado adequa-
do foi atingido por somente 200 cidades - 3,6%. Os resultados 
desse levantamento foram publicados no livro Atlas da Exclusão 
Social no Brasil, coordenado pelo professor da Unicamp (Univer-
sidade de Campinas) Marcio Porchmann, pela editora Cortez.

Características que diferenciam os sistema político-econô-
mico adotado pela sociedade

SocialismoSocialismo
É o sistema político-econômico em que não há propriedade 

privada, ou seja, os meios de produção seriam da coletivi-
dade dos indivíduos. Tudo o que fosse produzido deveria ser 
repartido com igualdade entre todos. Dessa maneira, todos 
os indivíduos teriam acesso aos bens produzidos na mesma 
proporção. Para Karl Marx, o Socialismo seria um momento 
de transição para o Comunismo, em que não haveria neces-
sidade de existência do Estado. No entanto, a grande maioria 
das tentativas de implantação do socialismo podem ser consi-
deradas frustradas, como a URSS e a Alemanha Oriental, que 
acabaram voltando ao modo de produção capitalista.

CapitalismoCapitalismo
O capitalismo é o sistema adotado por quase todas 

as nações hoje. Baseia-se na propriedade privada e 
na liberdade de contrato. Nessa sociedade aconte-
ce o desejo de acumular bens, assim, teoricamente, 
a prosperidade fi nanceira depende do esforço de 
cada um. Essa prosperidade, no entanto, tem sua 
face oposta: quando a maior parte do capital fi ca 
acumulado nas mãos de poucos, uma grande mas-
sa passa a não ter acesso aos bens produzidos, por 
não ter poder aquisitivo para adquiri-los. Isso cau-
sa um efeito que vai contra os próprios princípios 
do capitalismo, já que não tendo como comprar, 
essa grande faixa da população não contribui para 
o crescimento econômico.

Declaração UniversalDeclaração Universal
dos Direitos Humanosdos Direitos Humanos

Toda pessoa tem direito?Toda pessoa tem direito?

Uns mais iguais que os outrosUns mais iguais que os outros

Exclusão X SistemaExclusão X Sistema

olhos e só o reconhecia durante a inspeção da obra. Pedir 
um ingresso? Não, Toninho não poderia se arriscar a ter que 
devolver à Ozz parte do salário de novembro.

A venda de ingressos começaria em uma semana, e Antônio, 
fi lho de Ozz, é que escolheria quem ocuparia a vaga na bilhete-
ria.  Entre tantos candidatos estavam Tonico e Tony, sonhando 
com o salário de R$ 700. Antonio lembrou que gasta muito 
mais que isso com um sapato. “Por isso que no Brasil a renda 
é má distribuída. Um salarinho desse e esta fi la enorme de 
gente para entrevistar. Não estudam e agora fi cam aqui, men-
digando este empreguinho”, pensou o fi lho de Ozz.

Nenhum dos Antonios conquistou a vaga, Tonico porque não tem 
o Ensino Médio Completo e Tony por ter deixado transparecer sua 
opção sexual. “Lamento rapazes”, sentenciou o jovem milionário.

Ele sai com um maço de ingressos na mão, alvo do olhar 
de Tonico. Do lado de fora do teatro, Antonio deixa um cair 
na estrada amarela. Tonho enxerga, pega o bilhete e grita: 
“Moço, deixou cair este papel”. Antonio recebe e diz. “Peça 
para o seu pai comprar um. Você está sempre aqui, deve mo-
rar perto não é?”. Entra no carro, e pensa. “Esta desigualdade 
no mundo é culpa deles. Se tivessem trabalhado como meu 
pai, teriam o que tenho”. 

Esta estória não termina aqui, segue todo dia nas estradas 
amarelas do Brasil. Perto ou longe vemos Tonys que por so-
frer preconceito não acham emprego, Tonhos já nasceram 
sem direito a um lar, Tonicos privados da educação formal, 
Toninhos sem acesso a bens culturais, e alguns poucos An-
tonios privilegiados que têm acesso a tudo isso. A exclusão 
social não é cruel por que atinge milhares de pessoas, e sim 
porque atinge sujeitos, um a um.

Algumas ações do Governo Federal contribuem para mu-
dar esse quadro, Francisco ressalta algumas delas. “O País 
possui programas de transferência direta de renda para os 
mais pobres. Também exige a contrapartida de quem recebe 
a ajuda, o que acaba por universalizar o acesso à educação 
básica. Obriga as pessoas a se preocuparem com a vacina-
ção de seus fi lhos o que culmina em uma intensa melhoria 
em nossos indicadores socioeconômicos”.

Ainda estamos longe do ideal, isso é certo, e a estória que 
usamos como exemplo é verossímil: estima-se que 25% da 
população viva em situação de exclusão aos elementos bá-
sicos para a sobrevivência. O percentual tende a aumentar 
quando se trata de bens culturais e lazer.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísti-
ca), a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil em 2007, 
o (PIB) Produto Interno Bruto foi de R$ 2,6 trilhões. A divisão 
do PIB pelo número de habitantes resulta em outro índice de 
renda per capita. Em 2005, ele foi de R$ 11,661 mil. A renda 
por habitante, no entanto, não considera a concentração de 
renda, ou seja, apesar de R$ 11,661 mil ser um valor razoável, 
ele não é distribuído de maneira eqüitativa. A concentração 
fi nanceira é que difi culta o acesso a bens tão elementares.

Se somos iguais, como afi rma a já citada Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, a afi rmativa feita por George 
Orwell, no metafórico A Revolução dos Bichos, lançado em 
1945, ainda é verdadeira: somos todos iguais, mas uns mais 
iguais que os outros.

* Acadêmicas de jornalismo

Cinco AntôniosCinco Antônios
                e a estrada amarelae a estrada amarela
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: Horton e o Mundo dos QuemSala 1: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, segunda, 
terça e quinta 15h, sábado, domingo e quarta 14h30 e 16h15.

10.000 A.C.10.000 A.C. - aventura - sexta, segunda, terça e quinta 16h45 e 19h, 
sábado, domingo e quarta 19h.

Ponto de VistaPonto de Vista - ação - sexta, segunda, terça e quinta 21h, sábado, 
domingo e quarta 21h.

Sala 2: JunoSala 2: Juno - comédia - sexta, segunda, terça e quinta 15h15, 
16h55 e 19h15, sábado, domingo e quarta 14h45.

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - sexta, segunda, terça e quinta 21h15, 
sábado, domingo e quarta 16h45, 19h45 e 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Antes de PartirSala 1: Antes de Partir - drama - sexta 17h, 19h e 21h, sábado, do-
mingo e quarta 15h e 17h, segunda, terça e quinta 17h e 19h.

Elizabeth: A Era de OuroElizabeth: A Era de Ouro - épico - sábado, domingo e quarta 19h e 
21h10, segunda, terça e quinta 21h.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta, segunda, 
terça e quinta 16h30, sábado, domingo e quarta 15h.

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - sexta, segunda, terça e quinta 19h10 e 
21h30, sábado, domingo e quarta 16h50, 19h10 e 21h30.

Sala 3: O Caçador de PipasSala 3: O Caçador de Pipas - drama - segunda, terça e quinta 19h, 
sábado, domingo e quarta 14h20, sexta 16h30.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - comédia-romântica - segunda, terça e 
quinta 21h10, sábado, domingo e quarta 16h40, 19h e 21h10, 
sexta 19h e 21h10.

Sala 4: Jogos de PoderSala 4: Jogos de Poder - ação - diariamente 19h20.

Onde os Fracos Não Têm VezOnde os Fracos Não Têm Vez - ação - diariamente 21h20.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Um Plano BrilhanteBarigüi 1: Um Plano Brilhante - drama- sexta e sábado 14h55, 
17h10, 19h25, 21h40 e 23h55, sábado e domingo 12h40, 
14h55, 17h10, 19h25 e 21h40 segunda a quinta 14h55, 
17h10, 19h25, 21h40.

Barigüi 2: Horton e o Mundo dos QuemBarigüi 2: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sábado e do-
mingo 12h, 13h05 e 15h, sexta a quinta 13h05 e 15h. 

Louca por Amor, Viciadas por DinheiroLouca por Amor, Viciadas por Dinheiro - comédia - sexta e sába-
do 14h, 16h20, 18h40, 21h10 e 23h40, domingo a quinta 14h, 
16h20, 18h40 e 21h10. 

Barigüi 3: Rolling StonesBarigüi 3: Rolling Stones - musical – sexta e sábado 18h, 20h35 
e 23h10, domingo a quinta 20h35 e 23h10.

Barigüi 4: As Crônicas de SpiderwickBarigüi 4: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado e do-
mingo 12h30, 14h40, 17h05 e 19h15, sexta a quinta 14h40, 
17h05 e 19h15. 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Excelentes infl uências para desenvolver suas atividades 
de modo geral. Aproveite, pois está é a melhor fase para 
progredir profi ssional, social e materialmente. Êxito ro-
mântico e sentimental.

Harmonia familiar, conjugal e na vida sentimental e amo-
rosa está prevista para você neste dia. Muito favorável aos 
negócios, às especulações e às novas empresas. Contatos 
pessoais bem sucedidos.

Sua probabilidade de êxito material será aumentada. De-
verá prosperar no campo profi ssional e social, e pode con-
seguir o que pretende na vida artística. Bom para passeios, 
diversão e saúde.

Todos os esforços que tem empreendimento no sentido de 
se elevar e prosperar profi ssionalmente e socialmente se 
farão sentir com maior força neste dia. Analise e verá quan-
to progrediu e prosperou.

Aproveite a infl uência astral para conhecer o maior número 
possível de pessoas. Prepare-se para enfrentar uma crise 
de ciúmes da pessoa amada. Este será o período de você 
repensar suas atitudes.

Este é um bom período do ano para você começar ou le-
var avante negócios e empreendimentos monetários. Bom 
para empréstimos, realização de negócios lucrativos, com-
pra e venda de objetos e imóveis.

Pessoas conhecidas estão propensas a colaborar com seus 
projetos e aprimorar suas idéias originais. Dia feliz para o 
amor. Extrema difi culdade no seu relacionamento com as 
coisas do cotidiano.

Procure agir de forma dinâmica, sem impor sua autorida-
de. Você tem gênio forte e nem sempre os outros aceitam. 
A pessoa amada merece maior atenção. No trabalho, aja 
com mais vontade.

Momento em que terá êxito em lugares de educação e 
ensino de jovens e crianças. Conseguirá, também, ótimos 
resultados em novos empreendimentos, terá felicidade 
matrimonial, familiar e amorosa.

Momento com possibilidades só nos assuntos da profi ssão. 
Não será bem sucedido em outra empresa que já não tenha 
sido iniciada. No campo conjugal, e mesmo sentimental, 
procure ser cauteloso.

Comece o dia com propósito de conseguir aquilo que dese-
ja no amor e na profi ssão. Se o sucesso deste dia não for 
completo, terá um período de possibilidades para levar a 
bom termo seus objetivos.

Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo 
se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. O 
fl uxo será o melhor para negócios relacionados com metais 
e materiais para construção.

Ponto de VistaPonto de Vista – ação - 21h25.

Barigüi 5: Jumper Barigüi 5: Jumper - aventura – sexta e sábado 13h30, 15h30, 17h30, 19h45, 22h 
e 0h, domingo a quinta 13h30, 15h30, 17h30, 19h45 e 22h.

Barigüi 6: Imagens do AlémBarigüi 6: Imagens do Além - terror - sexta e sábado 13h20, 15h25, 17h20, 
19h20, 21h20 e 0h, domingo a quinta 13h20, 15h25, 17h20, 19h20 e 21h20. 

Barigüi 7: Antes de Partir Barigüi 7: Antes de Partir - drama - 17h50, 20h e 22h10.

Sexo com Amor?Sexo com Amor?- comédia – 13h35 e 15h35. 

Barigüi 8: Awake: A Vida por um FioBarigüi 8: Awake: A Vida por um Fio - suspense - sexta e sábado 17h35, 19h55, 
22h05 e 0h05, domingo a quinta 17h35, 19h55 e 22h05.

Xuxa em Sonho de MeninaXuxa em Sonho de Menina - infantil - 13h15 e 15h15.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Bee MovieEstação 1: Bee Movie - animação - 13h.

Jumper Jumper - aventura - sexta a quarta 15h, 17h, 19h e 23h20, sexta a quinta 15h, 
17h, 19h, 21h20 e 23h20. 

Estação 2: Antes de Partir Estação 2: Antes de Partir - drama - 18h, 20h10 e 22h30.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem – animação – 12h, 14h e 16h. 

Estação 3: 10.000 A.C.Estação 3: 10.000 A.C. - drama - 19h10, 21h40 e 0h.

As Crônicas de SpiderwickAs Crônicas de Spiderwick - aventura - 12h40, 14h50 e 17h.

Estação 4: Meu Monstro de EstimaçãoEstação 4: Meu Monstro de Estimação - aventura - 13h35. 

Loucas por Amor, Viciadas por DinheiroLoucas por Amor, Viciadas por Dinheiro - comédia - 16h, 18h15, 20h30 e 22h45.

Estação 5: Um Plano BrilhanteEstação 5: Um Plano Brilhante - drama - 12h, 14h15, 16h30, 18h55, 21h10 e 23h30.

Estação 6: Imagens do AlémEstação 6: Imagens do Além - terror - 13h30, 15h30, 17h, 19h, 21h30 e 23h40.

Estação 7: O Olho do MalEstação 7: O Olho do Mal - terror - 18h40, 20h50 e 23h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h40, 14h40 e 16h40.

Estação 8: Ponto de VistaEstação 8: Ponto de Vista - ação - 13h10, 15h15, 17h20 e 19h25.

Rolling Stones Rolling Stones - musical - 21h30 e 0h05.

Estação 9: Meu Nome Não é Johnny Estação 9: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 13h, 15h40, 18h20, 21h e 23h50.

Estação 10: Alvin e os EsquilosEstação 10: Alvin e os Esquilos - animação - 15h45.

Awake: A Vida por um FioAwake: A Vida por um Fio - suspense - 15h50, 17h55, 20h e 22h15. 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Em Pé de GuerraCine Catuaí 1: Em Pé de Guerra - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h30, segunda, terça e quinta 17h.

Um Amor de Tesouro Um Amor de Tesouro - comédia romântica - sexta, sábado, domingo e quarta 
17h30, segunda, terça e quinta 19h.

A Vida por um FioA Vida por um Fio - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 19h45 e 21h45, 
segunda, terça e quinta 21h.

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 Vista Ponto de Vista - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 22h, segunda, 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, domingo 
e quarta 15h30, 17h15 e 19h, segunda, terça e quinta 17h30 e 19h.

Sangue NegroSangue Negro - drama - sexta, sábado, domingo e quarta 20h45, segunda, 
terça e quinta 21h.

Cine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 5: Horton e o Mundo dos Quem - infantil - sexta, sábado, domingo 
e quarta 15h45 e 17h30, segunda, terça e quinta 17h30.

Atos que Desafi am a Morte Atos que Desafi am a Morte - suspense - sexta, sábado, domingo e quarta 
19h30 e 21h30, segunda, terça e quinta 20h.

Cine Catuaí 6: JumperCine Catuaí 6: Jumper - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 15h45, 
17h45, 19h45 e 21h45, segunda, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 7: Imagens do AlémCine Catuaí 7: Imagens do Além - suspense - sexta, sábado, domingo e quar-
ta 16h, 18h, 20h e 22h, segunda, terça e quinta 17h, 19h30 e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: 10.000 A.C.Sala 1: 10.000 A.C. - ação - diariamente 19h45 e 22h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - diariamente 18h.

Sala 2: Ponto de VistaSala 2: Ponto de Vista - ação - diariamente 22h15. 

O Caçador de PipasO Caçador de Pipas - drama - diariamente 19h30. 

Sala 3: Antes de PartirSala 3: Antes de Partir - aventura - sábado a sexta 20h e 22h30.

Sala 4: Os EspertalhõesSala 4: Os Espertalhões - comédia - segunda a sexta 20h10 e 22h10, sábado 
e domingo 18h10, 20h10 e 22h10.

Cineplex 

Sala 1: Elizabeth: A Era de OuroSala 1: Elizabeth: A Era de Ouro - drama - diariamente 19h15 e 21h40.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - segunda a sexta 17h30, sábado e 
domingo 15h e 17h30.

Sala 2: Um Amor de TesouroSala 2: Um Amor de Tesouro - aventura - segunda a sexta 16h45, 19h e 
21h20.

Sala 3: As Crônicas de SpiderwickSala 3: As Crônicas de Spiderwick - aventura - segunda a sexta 17h15, 19h30 
e 21h30, sábado e domingo 14h30, 17h15, 19h30 e 21h30.

Sala 4: Jumper Sala 4: Jumper - drama - segunda a sexta 17h50, 19h50 e 21h50, sábado e 
domingo 17h50, 19h50 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: O Olho do Mal Sala 1: O Olho do Mal - terror - diariamente 19h30, sábado e domingo 
16h30 e 19h30.

Ponto de VistaPonto de Vista - suspense - diariamente 21h.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sábado, domingo e quarta 
16h.

10.000 A.C. 10.000 A.C. – aventura - diariamente 19h45 e 21h30.

Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03

GLOBO - 20h55 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

Segunda - Carvalho avisa para Esmeralda e Marisa que é melhor que elas fi quem 
um tempo no apartamento de Simone. Vlado vai morder o pescoço de Noé, mas ele 
consegue escapar. Toni dá um golpe em Fúria e a derruba no chão. 

Terça -. Perpétua chora num canto, quando Capeletti vem por trás e ameaça morder 
seu pescoço. Perpétua dá um choque em Capeletti, que saca uma arma. Capeletti 
atira na direção de Perpétua, mas ela desvia e se joga no chão para se proteger. 

Quarta - Amália confessa para Cassandra que foi Gór quem lhe contou sobre os be-
bês e ela fi ca desconfi ada. Cris diz para Iara que o amor deles não dará certo, pois 
ela precisa viver no mar e ele na terra. A sereia implora para Cris não lhe deixar. 

Quinta - Juanita resolve ajudar Eric e se enrosca em Capeletti. Eric aproveita 
para dar vários golpes no segurança, que começa a se desesperar. Juanita se 
transforma em cobra e Eric aponta a arma para Capeletti, mas ele joga a cobra 
na direção do bandido e foge. 

Sexta - Júlia pega a arma de dardos tranqüilizantes e ameaça atirar em Fúria e 
Vlado. Fúria dá patada na mão da médica e Vlado aproveita para agarrá-la por 
trás. Júlia pega uma seringa no bolso e espeta em Vlado, que a solta. Ela tenta 
pegar a pistola novamente. 

Sábado - Júlia entra no laboratório perseguida por Vlado e Fúria e se tranca dentro de 
uma cela. Os dois tentam abrir a porta, mas não conseguem e Júlia avisa que ela só 
abre com uma senha. Vlado e Fúria avisam que a médica irá apodrecer lá dentro. 

Segunda - Celeste aceita se casar com Alandelon. Sofi a conta a Leonor que sua 
mãe estava presa em São Paulo acusada por um crime que ela não cometeu. 
Alandelon confessa para Celeste que é virgem. Leonor deixa Sofi a usar a sala 
de ensaio da FVM. 

Terça - Rebeca libera Christian e Sofi a para ensaiarem durante a madrugada 
para o musical. Vilma diz a Lúcio que irá exigir metade do seu patrimônio. Pa-
trícia aparece em sonho para Solange e pede para ela contar tudo o que sabe 
sobre Lúcio para Sofi a.

Quarta - Em sonho, Patrícia pede para Solange ajudar a tirar Rafael da cadeia e a 
mandar o verdadeiro culpado pra trás das grades. Rebeca conta a Tomás que Lúcio 
pode ter assassinado Patrícia. Antônio diz a Rafael que Lúcio Pimentel pode ser. 

Quinta - Na delegacia, Sofi a e Rafael se beijam por entre as grades da cela. 
Maria percebe que está sendo seguida por policial tenta fugir com Dedé. Lúcio 
convence Tomás a assinar papeis que transferem ações para seu nome e depois 
o expulsa da sala. 

Sexta - Lúcio rasga exame de DNA e atira os pedaços da cara da Vilma. Miguel 
conta para Lígia sobre seu projeto de fazer um espetáculo de balé na Antártida. Na 
Fundação, Sofi a entra na sala de Leonor e diz que tem uma coisa muito importante 
para falar com ela. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Henrique vai à casa de Chico cobrar suas terras em troca do acordo que 
fez com Laura.Chico avisa que o deserdou no testamento. Henrique diz que foi o 
autor do atentado a Chico. Viriato leva Sebastiana até Cândida para provar que ela 
é a mãe de André. 

Terça - Sebastiana confirma que Cândida é mãe de André. Cândida revela que se 
casou com João Altino apenas para se vingar de Viriato. Chico pede a Virgem que 
proteja Ana e o bebê. Laura não consegue parar de pensar em Miguel e decide ir 
para São Paulo.

Quarta - Cândida se confessa com padre Inácio e pede perdão por ter rejeitado 
André. Cândida conta a padre Inácio que Viriato a fez sofrer e abandonar tudo foi 
a única forma que encontrou para não enlouquecer. Germano pressiona Henrique 
a arrumar o dinheiro.

Quinta - Miguel e Laura retornam a Passaperto. Henrique vê Miguel e Laura juntos e 
ameaça denunciar Laura por adultério. Henrique dá queixa contra Laura. Ana e Iraci 
chegam à delegacia. Ana ameaça Henrique. Trajano registra a ameaça.

Sexta - Henrique faz questão de participar da procissão carregando o andor. Miguel 
passa o andor para Henrique. Henrique não passa bem e acaba caindo no tapete com 
o rosto da Virgem decorado no chão. Escobar anuncia que Henrique morreu. 

Sábado - Cândida acaricia os cabelos do neto, canta uma canção de ninar e diz que 
vai esperar que ele acorde para que os dois voltem para a fazenda. Galileu mostra 
a Trajano o armário de remédios aberto e assegura que o deixou trancado.

Segunda - Renato reforma o consultório de Joana em sua. Guilherme recebe as can-
didatas ao concurso Miss Elegância de Niterói. As candidatas reclamam do atendi-
mento na clínica. Torgano diz que vai processar a Beleza Pura. 

Terça - Gaspar diz que não tem condições de cuidar da clínica sozinho. José Henri-
que e Sheila planejam usar Rakelli para tirar o dinheiro de Robson. Robson bate na 
casa de Rakelli e Ivete abre a porta. Guilherme leva fl ores para Joana e pede que 
ela volte a trabalhar com ele. 

Quarta - Raul pergunta se Suzy vai cumprir a sua promessa de conversar com Nor-
ma e ela garante que sim. Luciano Huck homenageia as chacretes em seu progra-
ma. Gaspar vê Ivete na TV. Guilherme diz a Joana, Klaus e Dominique que vai vender 
a Beleza Pura. 

Quinta - Joana concorda em voltar a trabalhar na clínica. Luciano Huck entre-
vista Ivete. Huck chama Rakelli no palco. Robson fi ca encantado com Rakelli 
na TV. Gaspar se lembra de seu passado com Ivete e aconselha Robson a não 
confi ar em Rakelli.

Sexta - Gaspar diz que Rakelli é oportunista como a mãe e. Joana diz a Guilherme 
que desconfi a que Norma tenha sabotado a festa de inauguração. Renato ouve Nor-
ma conversando com Suzy sobre as cinco vítimas do acidente de helicóptero.

Sábado - Anderson pergunta a mãe quem é seu pai e Ivete responde que ele está 
morto. Gaspar conta a Robson que foi casado com Ivete. Renato diz a Joana que 
ela está correndo grave risco e que vai lhe contar tudo sobre Norma. Norma ouve a 
conversa dos dois.

Segunda - Alzira avisa aos fi lhos que eles voltarão para a antiga casa. Ronildo 
faz um molde da chave da gaveta do dinheiro. Alzira assina o contrato com Hen-
rique, que promete que ela será uma estrela. Ferraço sorri ao ver uma marca no 
pescoço de Sílvia. 

Terça - Renato sugere que Maria Paula ligue para o pai, agora que ela terminou com 
Narciso. Macieira pergunta como Célia vai resolver os problemas que arrumou. Bár-
bara conversa com Ferraço sobre a traição de Sílvia e pergunta o que ele irá fazer.

Quarta - Sílvia coloca uma gargantilha no pescoço para disfarçar. Branca pede que 
Macieira marque uma entrevista coletiva, em que ela assumirá sua culpa e dará 
um cheque para a universidade com o triplo do que gastou. Maria Paula chega em 
casa e encontra Ferraço.

Quinta - Ferraço insiste que eles se casem. Guigui apresenta Humberto para 
Juvenal e conta que ele era um dos donos da clínica onde seu ex-marido fi cou 
internado. Humberto pede Guigui em casamento. Ferraço pressiona Sílvia para 
que ela tire a gargantilha.

Sexta - Alzira se refugia em casa, quando acha que está sendo seguida. Sílvia 
reclama com João Batista pelo telefone. Ferraço ouve atrás da porta e descobre 
com quem Sílvia o traiu.. Branca confi rma para a imprensa todas as acusações 
que lhe foram feitas.

Sábado - Macieira garante a Branca que a coletiva foi um sucesso e propõe que eles 
esqueçam o que aconteceu. Ferraço manda Silvia jantar fora e diz que se recusa a 
sentar à mesa com ela, se a jovem persistir em fi car com a gargantilha. 

Segunda - Fernando procura Andrei, conta o que descobriu e juntos desmasca-
ram o impostor. Depois disso, Fernando reassume seu cargo na revista “Don”. 
Fernando tenta mais uma vez ter um relacionamento mais íntimo com Lola, mas 
ela se nega. 

Terça - Acontece a fi nal do campeonato de futebol entre as editoras e será disputada 
entre as revistas “Don” e “Elles”. Na última decisão, Lalo fez a diferença no jogo e agora 
Andrei precisa encontrar alguém para substituí-lo. Lola se oferece para jogar.

Quarta - Lola conta para Fernando como aconteceu sua transformação de Lalo 
para Lola. Fernando, surpreso, diz apenas que precisa pensarem tudo que ela 
lhe disse. Na verdade Fernando não acreditou em nada do que Lola disse e de-
cide procurar um psiquiatra. 

Quinta - Fernando volta á casa de Lola e pede por favor que o receba. Ela acaba 
abrindo a porta. Fernando se encontra com Grace e os dois vão até a casa da bruxa 
que fez a transformação. Lá sua irmã confi rma que ela fazia esse tipo de trabalho. 

Sexta - Depois de ouvir a mensagem de Romina, Fernando se convence de que Lola 
disse a verdade e vai embora, atordoado, dizendo que precisa pensar. Fernando 
relembra todos os momentos que viveu com Lola e decide surpreender Lola com 
perguntas que só Lalo poderia responder. 

Sábado - Gastão continua vigiando os passos de Fernando e acaba ouvindo uma 
conversa telefônica onde ele diz a Grace que está apaixonado por um homem. Na-
tália encontra Fernando no bar e, ao vê-lo deprimido, o convida para jantar com ela 
e alguns amigos. 

06

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

1
3

.a
br

.2
0

0
8

   
  

dition os instrumentos de tortura são objetos caros aos orientais 
como incensos e agulhas de acupuntura), tanto que apesar de 
fazer enorme sucesso nos EUA e ser considerado “um dos dire-
tores mais talentosos da atualidade” por nomes como Tarantino, 
Miike fl erta com o ocidente, mas se recusa a aprender inglês, por 
exemplo. Um de seus últimos fi lmes também faz essa mistura 
de pólos, Sukiyaki Western Django. É isso mesmo que você está 
pensando: um remake do faroeste italiano Django com atores 
japoneses falando um inglês só possível de entender com legen-
das. Detalhe: Tarantino atua no fi lme e fala esse mesmo inglês.

O cinema importa mais a Miike do que seus fi lmes, e ele faz 
questão de deixar isso claro, seja usando inúmeras técnicas de 
câmera e/ou edição numa mesma obra, seja recuperando ele-
mentos de um fi lme para outro sem ligação aparente; especia-
lizando-se tanto no trash japonês quanto no terror comercial (Li-
gação Perdida já ganhou remake hollywoodiano); até episódios 
como A Grande Guerra Yokai, que parece um episódio do Ultra-
men... É nesse em especial que ele mostra que não está nem aí 
com os críticos chinfrins, já que um dos principais personagens 
é um boneco de luva com menos movimentos que o Louro José. 
Então, se você quer um Miike com efeitos mais perfeitos, tem 
que procurar os mais comerciais; agora se quer ver um Miike de 
verdade como é o caso de A Felicidade dos Katakuri deve se des-
preocupar com coisas do estilo “o fi o do cara que tá voando está 
aparecendo nitidamente” ou “que boneco mal-feito”, pois isso 
tudo é feito intencionalmente e, segundo uma entrevista do pró-
prio Miike, ele supervisiona os efeitos especiais para que não pa-
reçam reais demais, a menos que o fi lme realmente peça isso.

Por conta disso, os cineclubes pedem uma visão diferenciada 
para que, por exemplo, não assistam A Felicidade dos Katakuri 
esperando ver um Chicago, pois a proposta não é essa. O que 
nos deixa felizes é o fato de que esse público começa a se 
formar, prova foi que, ao anunciar um novo fi lme de Mii-
ke, boa parte do público vibrou. Apesar de um único fi lme 
ter sido exibido, o diretor já tem seu público. Fora daqui, 
Miike já é fi gura carimbada nos cineclubes, o que forçou 
o lançamento de vários títulos do ano passado pra cá. In-
felizmente o feitiço volta-se contra o feiticeiro, pois algu-
mas distribuidoras iniciaram uma caça-às-bruxas, como 
é o caso da Europa Filmes, que faz uma cruzada nacional 
para fechar cineclubes que exibem seus fi lmes, o que 
nos força a não exibir outro fi lme já programado de Miike, 
Ichi, o Assassino. Já que a maioria dos fi lmes exibidos em 
cineclubes em nada lembra o comercial, soaria irônico, 
caso não fosse trágico, o fato de a democratização cul-
tural ao invés de se converter em grandes investimentos 
seja singularizada aos tribunais de pequenas causas.

A Felidade dos Katakuri será exibido no sábado, dia 19/04, às 19h30, 
no SESC Cineclube Silenzio. A entrada continua sendo gratuita.

O Jornalismo Gonzo, considerado uma versão radical do 
New Journalism, foi criado e popularizado pelo repórter da 
revista Rolling Stone, Hunter S. Thompson. Consiste basi-
camente no envolvimento profi ssional e pessoal do jorna-
lista no processo de elaboração da matéria. Não há a ne-
cessidade de fontes, pois o próprio autor é o personagem 
central e principal. A reportagem é feita a partir da visão 
do jornalista, ele retrata o que vivenciou, é sua impressão 
sobre o fato. Os textos trazem irreverência, sarcasmo, exa-
geros e opinião, uma forma nada comum de se escancarar 
a questão utópica do jornalismo imparcial.

(...) chamado por alguns de ‘jornalismo fora-da-lei’. O 
conceito desse tipo de escrita era simples: desobede-
cer aos padrões. Envolvimento altamente pessoal do 
repórter, tão intenso a ponto de poder substituir fatos 
por impressões. Os textos de Hunter eram caóticos e 
misturavam fatos reais com pirações causadas pelas 
drogas e bebidas, usadas com freqüência por ele (PAO-
LA, Fernanda in CULT. Ano 8, n. 93, p. 14).

Thompson, que abordava na maioria das vezes assun-
tos como drogas, rock and roll, política e esporte, acre-
ditava que era preciso provocar o entrevistado, literal-
mente. A recomendação é que o jornalista respire fundo 
e xingue o interlocutor para que se possa observar e 
posteriormente retratar a reação do personagem. Quan-
to mais exacerbada for a ‘resposta’, melhor.

Em 1971, Thompson ficou responsável pela cobertura 
de uma corrida de motos no deserto de Nevada, cha-
mada Mint 400, para a revista Sports Illustrated. Como 
sabia que teria problemas, adotou o pseudônimo Raoul 
Duke e apelidou o seu advogado, que o acompanhou na 
viagem, de Doutor Gonzo - daí o nome Gonzo Journalism. 
O problema é que o advogado era mais maluco que seu 
cliente e ficou tão famoso quanto Thompson.

Claro que junto com tudo isso vinha uma sucessão de 
drogas, rock´n roll e muito sarcasmo. Era uma ver-
dadeira escalada de ataques com spray de pimenta, 
viagens alucinadas, bebedeiras descontroladas e psi-
cotrópicos. É preciso viver as reportagens para poder 
relatá-las (PENA, Felipe, 2006, p. 57).

No cumprimento de suas próprias recomendações, 
Thompson levou uma surra antológica da célebre gan-
gue de motoqueiros Hell´s Angels, com a qual conviveu 
por um ano e meio. Foi parar no hospital. No fim das 
contas, o artigo não foi publicado pela revista esporti-
va e foi comprado pela Rolling Stone, que o publicou 
em duas edições. A matéria foi um sucesso gigantesco 
e o levou ao patamar de ícone da contracultura norte-
americana.

 Virou livro: Fear and loathing in Las Vegas: a savage 
journey to the heart of the american dream, e filme: 
Medo e Delírio, com Terry Gilliam, Johnny Depp e Bení-
cio Del Toro. O filme, aliás, entrou na lista dos Trezentos 
filmes para ver antes de morrer – guia sobre cinema 
produzido pela Revista Época, em 2006.

(...) o fi lme dirigido pelo Monty Python Terry Gilliam repro-
duz com fi delidade o mesmo tipo alucinógeno e impetuo-
so do livro. Todos os ingredientes estão lá: sexo, drogas, 
armas e rock & roll, amarrados pela memorável atuação 
de Johnny Depp – que acabou amigo de Thompson. Com 
Medo e Delírio, o diretor Terry Gilliam chegou o mais perto 
possível das imagens produzidas pela obscura e infatigá-
vel mente do jornalista (ÉPOCA, 2006, p. 113).

O jornalismo Gonzo emplacou e espalhou-se por inúme-
ras revistas; dentre elas, destacam-se: Playboy, Rolling 
Stone, San Francisco Chronicle, Esquire e Vanity Fair.

Quanto a Hunter S. Thompson, suicidou-se em fevereiro 
de 2005, aos 68 anos. Inúmeros textos foram publica-
dos em sua homenagem no mundo inteiro. Felipe Pena 
ressalta o artigo de Matthew Shirts, que foi reproduzido 
no jornal O Estado de São Paulo. 

[Matthew] escreveu que sua frase favorita sobre a mor-
te do escritor foi riscada em giz no quadro negro de 
uma loja de bebidas em São Francisco. O autor sinte-
tizou o espírito gonzo com uma homenagem simples, 
mas direta: “De luto pelo Hunter: 10% de desconto em 
todas as biritas fortes” (PENA, 2006, p. 59).

E, claro, Pena também presta homenagem ao ícone. 
“Em seu primeiro drinque no inferno, Thompson brindou 
ao comerciante e iniciou um novo livro. Nunca esteve 
tão à vontade” (PENA, 2006, p. 59).

Em terras tupiniquins, os adeptos do gênero que se 
destacam são o repórter da revista Trip Arthur Veríssi-
mo, que escreve sobre experiências pessoais, sempre 
como personagem em seu texto, e o blogueiro e jornalis-
ta curitibano André Pugliesi, que, junto a Rodrigo Abud, 
relata de forma pitoresca visitas a lugares como um ci-
nema pornô, um baile de velhinhos solteiros, um clube 
de swing e uma luta de boxe trash amadora. Todos be-
bem da fonte de Hunter Thompson.

dos indesejáveis, estabe-
lecendo critérios frontei-
riços, entre eles: cor da 
pele, língua, vestimentas, 
acessórios, entre outros...

Afora essas idéias, o que me chama a atenção é o fato da come-
moração de 100 anos da Imigração Japonesa, por exemplo, numa 
amostra clara dessa relação entre participantes e pertencentes 
a uma coletividade, visto que quando se pensa em Oriente auto-
maticamente nos vêm as idéias de cultura tradicional – milenar, 
o mangá, o anime, os fi lmes de terror e a tecnologia. Todos expor-
tados ora pelos livros de história ora pela televisão e ora ainda no 
sentido lato da palavra. Levando em conta que a descoberta do eu 
se dá mediante o conhecimento do outro, numa relação complexa 
e completa de alteridade, fi ca explicito a fala do sociólogo Boaven-
tura de Souza Santos, quando diz que “o ocidente não existe fora 
do contraste com o não-ocidente. O oriente é o primeiro espelho 
da diferença neste milênio”, de forma que tomamos por referência 
o diferente, mesmo que este se confi gure em culturas desconheci-
das que acreditamos conhecer por aquilo que temos de identifi ca-
dor, no caso, o que nos é exportado.

Logicamente, há um risco ao falar daquilo que não se sabe, haja 
vista os reducionismos a que estamos expostos, tais como o fato 
de “um ocidente decadente [ver] no oriente a idade do ouro; um 
ocidente exaltante [ver] no oriente a infância do progresso civili-
zacional”. Ou ainda a idéia transplantada na educação básica da 
compreensão de uma “Ásia [que] é o principio enquanto a Europa 
é o fi m absoluto da historia universal, o lugar da consumação, da 
trajetória civilizacional da humanidade”, desconsiderando as dife-
rentes racionalidades e diferentes formas de ‘abordar o mundo’, 
visto que, como nos coloca Max Weber, a própria música, oriental 
e ocidental, difere-se na construção de suas harmonias, o teatro 
manifesta-se utilizando diferentes expressões, a cultura pop está 
assentada em aspectos populares diferenciados dos nossos, de 
forma que isso basta para que possamos realizar comparações.

Esta visão etnocentrista ocidental, fruto de um orientalismo 
como determinação relacional, confi gura-se, portanto, na distin-
ção total de nós e eles. Ao mesmo tempo em que se tem um olhar 
a uma tradição desconstruída, pensando-se nos santuários, nos 
samurais, no teatro kabuki, há o consumo desse oriente que nos é 
desconhecido e que aos nossos olhos subverteu-se diante do de-
senvolvimento. Aos nossos olhos, portanto, esse oriente esqueceu 
suas raízes (que se pensarmos bem, é a única coisa que conhece-
mos pelo menos superfi cialmente) em nome de uma cultura pop, 
que para nós aparece como desvinculada, como uma perversão 
cultural, um esquecimento de todo o passado clássico... Assim, ao 
mesmo tempo em que vemos um oriente esquizofrênico, diante 
do descaso das novas gerações, vemos uma relação entre um oci-
dente racional, desenvolvido, e um oriente que é estático, eterno, 
uniforme, e, contraditoriamente, estranho à nossa visão acostu-
mada com Tom Cruises samurais, Chamados e Dragon Balls... 
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película de retalhos

(por 
Vander Colombo*

(por Anderson
Antikievicz Costa 

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*

* Socióloga

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

Olhares: Relação Oriente e 
Ocidente e a fala sobre o outro desconhecido
Deus bem podia fazer-me a fineza
De virar a mesa pro lado do Oriente
E não vir derramar chá quente
Na minha seda chinesa.
Chandal Meireles Nasser

"The press is the press".
Hunter S. Thompson

A reunião em grupos, regra básica para uma existência completa 
do indivíduo, rotula e exige, conforme a atuação diante do diferen-
te, um comportamento determinado por estruturas maiores, como 
a moral, religiosa e cultural – no sentido de apreensão de mundo 
– para que este seja considerado pertencente e participante do 
grupo que considera seu. Assim, segundo os autores da Antropolo-
gia, os grupos organizados acabam por apreender características 
de identifi cação, partindo, pois, de características que defi nem as 
fronteiras de ‘existência’ de um estrato com relação a outro e iden-
tifi cam seus pertencentes diante de grupos diferentes. 

É por esse motivo que as Teorias da Etnicidade colocam a impor-
tância de ‘defi nir’ grupos e suas fronteiras mediante mecanismos 
utilizados pelos próprios agrupamentos para relacionarem-se ao 
diferente, destarte, identifi car-se e ser identifi cado faz parte do 
primeiro acesso a uma identidade grupal caracterizando o perten-
cimento de semelhantes, quando há necessariamente a apropria-
ção e/ou fi xação de diversos símbolos identitários de reivindica-
ção. Ou seja, o grupo defi ne normas de conduta, comportamento 
e apresentação que deverão ser seguidas por todos aqueles que 
dele fazem parte, podendo, assim, ser distinguido e distinguir-se 
diante de não semelhantes, fazendo deste processo o ponto cru-
cial da dicotomização Nós/Eles. Por fi m, esses três artifícios se 
fazem completos com o realçamento de traços étnicos por sali-
ência na interação, quando os indivíduos ou grupos em contato 
demonstram acaloradamente suas características distintivas para 
imporem-se enquanto grupo. 

Os critérios estipulados pelo grupo, internalizados e expressados 
pelos indivíduos pertencentes, são os pontos fundamentais atribu-
ídos ao conceito de Etnicidade utilizado pelos autores, que denota 
e identifi ca impressões categóricas de classifi cação recorrentes a 
pessoas de uma mesma matriz cultural, validadas “na interação so-
cial pela ativação de signos culturais socialmente diferenciadores”. 
Por outro lado, numa contrapartida às imposições do grupo, o indi-
víduo atua em duas linhas simultâneas, aceitando as atribuições 
sociais – agindo em conformidade com elas – e reivindicando, sub-
jetivamente, a identidade de pertencente, o que pode ou não ser 
aceito no grupo em questão, cabendo a este admitir ou não aquele 
como representante de si. Se o faz, permite a permanência dele 
como um dos seus, tornando-o pertencente, identifi cando neste 
o conjunto de caracteres que o reconhecem e o conformam em 
semelhança aos demais, ou negando sua competência de repre-
sentar a organização, renegando-o a um patamar de participante 
que não é bem-vindo, ou seja, mantendo suas fronteiras fechadas 
a este ‘forasteiro’ que se esforça em ultrapassá-las.

Cabe ao grupo desenvolver e manejar os mecanismos, meramen-
te simbólicos no mais das vezes, utilizados para o afastamento 

“As montanhas estão vivas pelo 
som dos gritos...”

Quando o cineclube no ano passado exibiu um fi lme chama-
do Audition (Entrevista) do diretor japonês Takashi Miike, minha 
intenção era a de colocar esse nome na lista dos diretores dos 
cinéfi los cascavelenses que o desconheciam, sendo que na épo-
ca o diretor já tinha dezenas de títulos, e somente o episódio da 
série Masters of Horror havia sido lançando em DVD no Brasil. O 
fi lme era visto como o melhor exemplar de Miike junto a Ichi, o 
Assassino, e, verdade seja dita, já eram febre no Brasil devido às 
abençoadas cidades com grandes festivais e à Internet.

O fi lme causou reações diversas, desde o fã de terror que dentro 
de uma infi nita prepotência achou o começo chato, o que o fez 
perder uma das turgescências mais pesadas da história do cine-
ma, aos mais sensíveis que lotaram a caixa de e-mail do Sesc exi-
gindo uma classifi cação etária mesmo não tendo ninguém com 
menos de 16 na sessão. 

Desde o começo do Silenzio, a intenção junto a outros cineclu-
bes é aumentar o número de pedidos por certos diretores, que 
forçasse o lançamento nacional, ou, se já lançado, a compra das 
cópias pelas videolocadoras, tornando o acesso ao cinema não-
hegemônico mais fácil. Essa pesquisa por vezes nos traz grandes 
cineastas que, se não estão no hall dos maiores, com certeza es-
tarão. É o caso de Miike, apesar de alguns críticos ainda torcerem 
o nariz ao desapego à perfeição de efeitos. Contudo a Revista 
SET é a prova viva de que qualquer moleque espinhento pode se 
dizer crítico mesmo sem referencial teórico e vomitar ‘achismos’ 
e frases feitas a um público que consome fofoca ao invés de ci-
nema. Tirando esses indivíduos, os que se dedicaram a conhecer 
Miike perceberam o ecletismo nos assuntos escolhidos, que vão 
do terror extremo a fi lmes infantis, tudo isso aliado a uma prolifi -
cidade que não se via desde a morte de R. W. Fassbinder.

Por conta disso, achei que o primeiro fi lme de Miike a ser exibi-
do depois de Audition poderia ser A Felicidade dos Katakuri, que, 
afi nal, é um musical familiar... Mas é um Takashi Miike. O que 
o torna uma comédia-romântica-familiar-de-humor-negro-com-
toques-de-terror-light-stop-motion-bizarros-e-números-musi-
cais-bregas-com-zumbis. E isso faz toda a diferença. A frase que 
escolhi para nomear esse texto é o slogan americano do fi lme, 
claramente uma brincadeira com a frase famosa do fi lme A Novi-
ça Rebelde: “The hills are alive with the sound of music”

Um fi lme que começa com uma moça tirando um cupido fei-
to com massinha de modelar de dentro de um prato de sopa já 
diz a que veio e logo lhe informa que será diferente. Miike brinca 
o fi lme todo com a ocidentalização da cultura nipônica, e com 
como o ocidente vê essa cultura tão diferente do lado de lá. Por 
exemplo, os números musicais são repletos de ‘caras e bocas’ e 
dancinhas que fazem Rocky Horror Picture Show parecer bem 
coreografado, sempre evocando o exemplar mais nipônico pos-
sível: o karaokê. Apesar das brincadeiras, é visível o respeito de 
Miike por sua cultura, mesmo volta-e-meia a criticando (em Au-

Já que é Dia da Imprensa e semana do Dia do Jornalista, 
o fi lme indicado desta semana retrata uma das facetas 
dessa profi ssão terrivelmente viciante. O fi lme, Medo e De-
lírio, de Terry Gilliam, por si só já é bastante bizarro, mas, 
ao entender um pouco mais sobre o contexto, se torna ain-
da mais interessante.

Gonzo JournalismGonzo Journalism

Só mais
uma dose
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(por 
Márcio Fernandes*

Ventania
correntina

Um vento correntino está soprando pelos lados 
paranaenses, mas não aquele de 200 anos de tra-
dição, sobretudo musical. Gicela Méndez Ribeiro, 
33 anos, está fazendo chegar ao Estado seu pri-
meiro CD, Por el caminito, uma peça singela, com 
13 faixas, que fl ui do clássico chamamé a um leve 
toque de bossa nova. E, a exemplo de alguns dos 
artistas tops da indústria fonográfi ca internacio-
nal, o compact disc está sendo distribuído via In-
ternet, gratuitamente. 

Por el caminito é de uma qualidade sonora que ex-
trapola em muitos os quesitos técnicos de gravação. 
Gicela compõe, toca e canta. Duas das faixas estão 
em português, fruto de suas passagens seguidas 
pelo Rio Grande do Sul, de sua ascendência familiar 
e, sobretudo, por ter crescido em Paso de los Libres, 
outro lugar impregnado de história e situado nas bar-
rancas do rio Uruguai. Outras mesclam o espanhol 
clássico com o guarani, como el Rojo lega, a peça 
mais sofi sticada do CD – um violino serve para dar 
aquele ar de contemporaneidade ao estilo chama-
mé, um ritmo que, como insinuado na primeira linha 
deste texto, tem dois séculos de memória européia, 
criolla (com dois lls mesmo) e indígena. “A idéia de 
colocar o violino foi minha, pois é um instrumento de 
que gosto muito e senti que Rojo Lega funcionaria 
muito bem com violino”, disse Gicela à Gazeta.

O CD serve também como ato preparatório para 
uma comemoração marcante em sua vida, no pró-
ximo ano: da menina que se descobriu artista em 
um concurso estudantil na pequena Paso até a 
cantora-estrela do fi lme alemão Chamamé, music 
people poetry (2006), duas décadas terão se passa-
do entre 1989 e 2009. Entremeios, Gicela saiu dos 
micro-teatros de sua cidade natal, onde ensaiava 
aos sábados à tarde, por exemplo, uma versão de 
Manuelita, la tortuga (Manuelita, Manuelita / Ma-

nuelita, dónde vas / con tu traje de malaquita / 
y tu paso tan audaz...), para duas temporadas 

em Paris, em 2003 e 2004, além de um tour 
pela Alemanha logo a seguir. “Esta nova 

proposta (do CD) contém 
muito sangue jovem, 

já que estreita o 
vínculo de 

mesclar 
t e m a s 

tradi -
c io -

*Jornalista e professor universitário no Paraná. E-mail: mar-
ciorf@globo.com

nais, como o  clássico 
chamamé Tus recuerdos 
com composições inédi-
tas, como Índia paisana, 
com letra do respeitado 
autor brasileiro João 
Sampaio”, diz um texto 
promocional do disco. 

O fi lme, aliás, contri-
buiu enormemente para 

projetar Gicela e seu esti-
lo de cantar. Dirigido pela 

alemã Cosima Lange, tem 
104 minutos e acabou roda-

do inteiramente na Argentina. 
Ao longo de 2008, deve rodar o 

circuito alternativo de Cinema no 
Paraná. Na película, Gicela é uma das qua-

tro artistas retratadas, ao lado de uma lenda do 
folclore sul-americano chamada Chango Spasiuk, 
indicado até para o Grammy Latino, há dois anos. 

Mais recentemente, a cantora da poeirenta Paso 
de los Libres (há um que nela de Macondo, a mítica 
cidade criada por Gabriel Garcia Márquez, o escritor 
colombiano) fez mais um giro pelo Brasil, em espe-
cial Rio Grande do Sul. Esteve em São Luiz Gonzaga 
(de onde fi zeram fama o gaiteiro Pedro Ortaça e o 
violonista Noel Guarany, dentre tantos), em Vacaria 
(sede de um dos rodeios mais famosos do Brasil) e 
na Estância São Pedro, em Porto Alegre. Ao mesmo 
tempo em que arrebanhou mais admiradores, ad-
quiriu novas infl uências de ritmos verde-amarelos. 
Em seu próximo CD, sem data marcada, é provável 
que a participação brasileira seja bem maior. 

Ainda é cedo, claro, para dizer que, um dia, Gice-
la será tão conhecida dos paranaenses quanto é 
Mercedes Sosa. Ou mesmo Violeta Parra, a com-
positora dos versos Gracias a la vida, que me ha 
dado tanto / Me dio dos luceros que, cuando los 
abro, perfecto distingo lo negro del blanco, grava-
dos por Elis Regina. É possível que sim, pelas liga-
ções sentimentais que unem, cabe dizer, o Oeste 
do Paraná e o Rio Grande do Sul, com respingos 
do outro lado da fronteira, sobretudo dos Estados 
argentinos de Misiones (que vai desembocar em 
Puerto Iguazu, na divisa com Foz do Iguaçu) e de 
Corrientes também. 

Mas é provável que a fama de Gicela se espalhe 
pelo Paraná principalmente pelo seu talento de mis-
turar o tradicional com elementos contemporâneos. 
Meu chamamé é um bom indicativo disso. Já outras 
faixas têm percussão ou um coro. Há mais, que 
pode ser conferido em gicela.blogspot.com. Para 
os paranaenses, que, por vezes, sofrem de crise de 
identidade, Por el caminito é uma inspiração para se 
buscar e encontrar algum amor à terra natal. Quem 
quiser cortar trajeto e conferir o que estou dizendo 
deve clicar diretamente na música cinco do CD – 
Aunque no soy de Corrientes é o símbolo desse amor 
missioneiro, relação esta de apego com a vida local 
que remonta época dos jesuítas e seus aldeamentos 
que, vale dizer, ajudaram a fundar um pedaço do PR, 
lá pelos lados de Guaíra. 

Anoche soñe con Lega

y no fué un sueño nomás.

á i potá ojeka el silencio

amonbeú háguá che verdad.

Algunos lo llaman gaucho

pero el fue mucho más

con la sencillez del pobre 

procuró la paz social.

Yo sé poque se los digo

en vida su amada fuí

correntina cobijera

kuña, rembireko, ha Sy

Hoy vago toda la noche

anhelando su perdón 

aunque nieguen que lo quise

y me acusen de traición 

Aquella difi cil noche

no se bien lo que pasó

te llevaron de mi rancho

atado como un ladrón

Tus razones fueron justas

tu nobleza tu gran virtud

vos luchaste por lo pobres

en contra de la esclavitud. 

Corazón del gaucho Lega

 tu causa no se murió

 pyta ité son tus banderas

 el pueblo las levantó

Che caraí milagroso

solo te quiero pedir

que termine mi desgracia

y se acabe este sufrir.

Letra: Manuel Ibarra - Noemí Godoy

Música: Gicela Méndez Ribeiro

Rojo Lega
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