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Idéias
Quem vai aparecer
na primeira tirinha?

Caaalma, é só
um teaser.

Tá, mas... O queé um teaser?

NINGUÉM vai
me desenhar!

NINGUÉM.     

 NINGUÉM!

episódio 01
O Teaser

“(...) Exagero: símbolo sempre /novo da vida como do 
sonho. Por ele vida /e sonho se irmanam. E, conscien-
te, não é defeito, /mas meio legítimo de expressão”.
(Prefácio Interessantíssimo, Mário de Andrade)

Hoje é dia de o Mundo SeboMundo Sebo fazer uma homenagem sin-
gela, mas importantíssima aos amantes de livros de todas 
as idades – e que a ambigüidade da linguagem aqui seja 
apreciada como se deve: é irrelevante a idade tanto dos 
amantes quanto dos livros, ambos fi lhos diletos de um uni-
verso que pertence somente a eles. Analogia cabível: em 
comparação ao universo do qual a Via Láctea faz parte, 
aquele ultrapassou em muito a expansão da qual este se 
diz supremo. O universo dos livros expande-se em tal velo-
cidade que deixa à luz um naco irrisório de movimento.

Ao entrar no sebo do Paulinho (rua Jarlindo João Gran-
do, 32, Centro), lugar revisitado na última semana pela 
Equipe ALT, deixamos que as datas a que homenageá-
vamos – a tempo, 23 de abril, Dia Mundial do Livro, e 18 
de abril, Dia Nacional do Livro Infantil – levassem nossos 
olhos de forma pueril para as indicações de hoje. Nada 
como um infante olhar sobre uma montoeira de livros 
para mostrar o que melhor eles podem fazer por nós.

Atraíram-me cores – crianças, se bem me lembro, 
agem assim –. Foi com esse instinto que encontrei o 

primeiro livro de poesia pelo qual me encantei quan-
do criança. Um volume vermelho com letras em 
amarelo da coleção Literatura Comentada (Nova 
Cultural, 1988). Um raríssimo – ao menos para 
mim – Carlos Drummond de Andrade. A pai-
xão por livros normalmente começa cedo e 
se deve em grande parte a bons exemplares 
que se deixam descobrir pelas crianças. No 
meu caso, foi um Drummond. Meu exemplar, 
justamente por isso, está destruído. Indício de 
que um livro foi bem usado. O do sebo do Pau-
linho está em ótimo estado, pronto para ser apro-
veitado. Fiquei tentada a levar, mas desisti. A outra 
pessoa pode ser deixado o prazer da poética drummon-
diana. R$ 6. Para mim, um sem-preço. A propósito: meu 
poema predileto está na coletânea – Reconhecimento do 
Amor (Amar se Aprende Amando, 1985), página 151.

Pelo mesmo preço módico você também pode levar o 
exemplar ao lado do anterior na estante do Paulinho. Mes-
ma coleção, mesma paixão antiga. Mário de Andrade, um 
dos pais do Modernismo no Brasil, da mesma forma, foi-me 
apresentado pela compilação Literatura Comentada. Pano-
rama da época do autor, biografi a, cronologia, textos sele-
cionados, características e obras do autor são os tópicos 
abordados em cada livro. Todos exemplares de iniciação.

Por fi m, um título do qual não foi 
possível me distanciar. His-

tórias Extraordinárias, de 
Edgar Allan Poe (Ediou-
ro, 144 p.). Uma edição 
especial dos melhores 
textos de Poe seleciona-

dos e reescritos por Cla-
rice Lispector. O mestre do 

terror inteligente adaptado pela 
rainha da escrita intimista. Enfi m, 

esse foi presente. De nossa singela ho-
menagem, aqui vai a melhor de nossas di-

cas: visite um sebo, compre livros, presenteie. 
Você, os outros e a literatura. 

“Este prefácio, apesar de interessante, inútil” (idem)02
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emblogado

ao leitor

mundo sebo

ainda que o sofrimento. A dor diz, vai! Mas 
todo prazer quer eternidade. Quer profunda, profunda 
eternidade”1 (Nietzsche).

Instrumentos de bons músicos não refl etem aos holofotes. 
É a música e seus bons músicos que oferecem risco às luzes. 
Máquinas não fazem trabalhadores, mas a arte também se 
faz a martelos. Tão frios são teus versos, tão rigorosa a tua 
linha, tão medíocre teu parágrafo. Olhos narcisistas diante 
do refl exo inexorável do teu real pobre. Tornar-se música é 
limite da tua ferida. 

“A música mágica e a conjuração parecem ter sido a forma 
primitiva e a origem de toda a poesia. O homem acostumou-
se durante milênios com a conexão do idioma, com o rit-
mo da música. O poder mágico da dicção rítmica tem sido 
paulatinamente esquecido. Distanciam-nos cada vez mais 
de nossas origens2 (...) De tudo o que se escreve, aprecio 
somente o que alguém escreve com seu próprio sangue”3.

Estranha-me tua palavra bem desenhada. Faça-se músi-
ca, pois tua alma padece na razão. Logo chegará o meio-
dia e os que falam morrerão com a palavra. São mórbidas 
as tuas frases e nocivos os teus acordes morais.

É música o verbo de Drummond, também é o vento que 
sussurra o inverno, o mar de espíritos esquecidos. É mú-
sica o amanhecer, a rosa do teu jardim de troncos, o 
som das linhas tortas, a pena que desliza sobre as pe-
dras. Transforma tuas palavras em melodia. Deves 
ser orquestra de instrumentos invisíveis que anima 
e torna música nossas palavras. Vós, contudo, 

insistis em falar.

(por Equipe
Gazeta ALT (por Equipe

Gazeta ALT

Abertura magnífi ca. Inconfundível ao 
Prólogo de seu Zaratustra o mais belo 
dos sinfônicos poemas de Strauss. 
Explodem os metais num ápice es-
tonteante de criação. Nasce o super-
homem aos acordes imponentes do 
órgão que reforça a magnitude do 
primeiro dos nove atos. Ouve. Joga-
dos à calmaria, nova melodia quase 

piano que cresce lentamente e nos 
leva pelos caminhos Dos Extramundos.

Mundo que parece sonho, poética inven-
tiva de um deus demasiadamente humano. 

Do Grande Anseio, canta a tua alma que deu 
de beber a teu terreno todos os vinhos fortes e novos, 

imemoriavelmente sábios na velhice. Das Alegrias e Paixões 
emerge unidade notável de discurso melódico e harmônico, 
tens somente virtudes surgidas das tuas paixões.

A palavra também é música. Vós, contudo, insistis em falar. 
Sois sinfonia de horrores, de inúteis frases feitas e de músi-
cos baratos, sem ritmo. Sois orquestra das mais barulhen-
tas. Escondestes os violinos, os baixos e os trompetes. Por 
que não cessais ao pôr do sol? Ó, Compositor do Efêmero, 
também és o da angústia e da afl ição. Espelho do opaco mun-
do que assolas. Jamais deixaste o rebanho. 

“Ó Homem! Presta atenção. O que diz a profunda meia–noite? 
Eu dormi, eu dormi e de um profundo sonho despertei. O mun-

do é profundo, mais profundo do que o dia havia pensado. 
Profunda é tua dor. O prazer é mais profundo 

"As pessoas 
grandes
são muito 
esquisitas"
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Já que o ritmo é a literatura, a indicação de hoje vai para um 
poeta. E ator, e diretor, e dramaturgo. Um pé-vermelho. Esse é 
Mário Bortolotto, nascido em 1962, em Londrina, hoje morador 
da efusão cultural de São Paulo. Uma pessoa que “não se deixa 
envolver pela tal cultura da sobrevivência”. Um verdadeiro alterna-
tivo. O endereço é o atirenodramaturgo.zip.net e está no ar desde 
2004. A propósito: a ‘referência’ do título é da Etcetera, revista 
eletrônica de arte e cultura, numa entrevista de Mário Bortolotto 
feita por Sandro Eduardo Saraiva e Marici Silveira.

O espaço virtual é um panorama da produção cultural under-
ground de São Paulo. Contra-cultura fi na. Além disso, é o diário do 
turbulento trabalho atual do ator: a gravação do fi lme Augustas, 
de Francisco Cesar Filho, o Chiquinho, em que Bortolotto inter-
preta o protagonista. Trecho do blog em 18 de abril: “Eu nem sei 
direito o que tá acontecendo lá fora. Sei que as horas passam e 
eu só espero o diretor falar ‘Ação’ e ‘Corta’. É um trabalho árduo. 
Depois de encarar um protagonista num longa-metragem como 
estou fazendo agora e tendo que ir todos os dias trabalhar 12 
horas seguidas numa maratona maluca pra *******, tenho que 
respeitar cada vez mais a rapaziada que trabalha em cinema”.

Para fi nalizar, um lembrete: o Blog do ALTBlog do ALT (blogdoalt.wordpress.
com) está em pleno funcionamento. Ainda não descobrimos por 
que raios as pessoas passam por lá e não 
comentam. Um dia desses o ende-
reço recebeu mais de 40 visi-
tas, e comentários que são 
bons... Faça-se justiça: 
Vânia Paula Eleutério 
deixou seu recado para 
nos animar. No blog, 
tem de tudo um pou-
co, desde os assuntos 
que serão tratados em 
cada edição até situ-
ações pitorescas da 
redação, além, é claro, 
de algumas indicações 
internetísticas.    
Passe por lá.

Amar se 
aprende 
amando

"De tudo o que se 
escreve, aprecio so-
mente o que alguém 

escreve com seu 
próprio sangue"

“Um cara 
que escreve”
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De tanto mar, os barcos não sabiam para onde 
velejar. Com tanto peixe, não havia rede para 
buscá-los. E então todas as árvores cresceram 
novamente. Casas, ruas e pessoas sumiram. 
De tanto mar. De tanta terra e fl oresta.

Os pássaros voaram ainda mais. A água vol-
tou a cair e voltou a correr. Lavou o continente, 
levou a sujeira que ainda restara. Era um novo 
mundo, com outros minérios, com outras inte-
ligências. E não éramos mais.

Outros bichos evoluíram – garras, bocas e so-
brevivência. Até que nascemos de novo. Como 
num ciclo, o mundo estava pronto para ser des-
truído novamente. Veio a fi losofi a, veio a políti-
ca, o direito. Depois surgiu a cidadania, a socio-
logia. Novas maneiras de morrer, outros jeitos 
de fazer nascer. Olgas já não eram mais as 
mesmas. Até os Guevaras lutavam por motivos 

menos insólitos para aquela era. O capi-
talismo e o socialismo se fundiram, 

pois até mesmo o lixo se confi gu-
rou num novo formato de de-

gradabilidade.

03

folhetim

(por
Julliane Brita

(por Ana P.
Braga Salamon*

Admirável mundo
e gado novo

Os dias eram contados diferentemente. Como 
os seres haviam dado passos mais largos e suas 
mentalidades estavam aquém, não havia o ca-
tolicismo, o judaísmo, não havia o protestan-
tismo nem cultos diabólicos. Por isso, ninguém 
pensou em criar um deus, o diabo, nem páscoa 
ou cruz. Vivíamos sem cálices, sem turbantes 
ou burcas ameaçantes. Quando nascemos 
novamente, aprendemos o que era energia, o 
cosmos e o pensamento. Não nos sentíamos 
ameaçados, pois não ameaçávamos.

As profi ssões tornaram-se menos selvagens. 
As vidas não eram todas tratadas como séries, 
não éramos marcados com códigos de barra. 
Nas prateleiras havia livros de todos os tama-
nhos e assuntos, menos os de auto-ajuda, pois 
eles não existiam... Nossas paredes eram pin-
tadas com um novo colorido e até mesmo o 
branco deixou de ser cinza.

E apesar de todas as difi culdades 
serem menos difíceis, 
de todas as 

guerras que agora eram menos guerras, 
apesar de todos os fi lmes serem menos 
holywoodianos. Apesar de falarmos outras 
línguas universais com mais facilidade, 
apesar de os novos políticos carregarem 
valores sociais tão sólidos, apesar de a 
sapiência ser mais inspirada, o mun-
do ainda era mundo. Nossas casas 
ainda eram materiais assim como 
nós. Apesar de todo o pensamen-
to, ainda éramos matéria. Vive-
mos aqueles vários mil anos 
com menos pesares. E com 
menos pesar o mundo foi 
novamente limpo de nós.

* Jornalista cascavelense
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Ouves,
meu bem?

"Há uma falta absoluta de exploradores”

Há fábulas inexauríveis. Não falo somente daquelas que, de tão contadas 
às crianças, viraram lugar-comum. Esopo, La Fontaine; O lobo e o cordeiro, A 
cigarra e a formiga. Refi ro-me àquelas que se tornam ao leitor o infalível a que 
a literatura se propõe: o transcender a pura palavra posta no papel. Não diga 
‘historinha de criança’ – um insulto ao literário pelo pejorativo fácil do diminu-
tivo –. Não há, apesar do que prega a divisão de mercado, diferença entre lite-
ratura adulta e infantil. “Existe, sim, uma diferença essencial entre boa e má 
literatura. A solução está na boa leitura, em todas as idades” (BLOOM, Época, 
Ed. 246, 03/02/2003). Longe me disponho de maldizer os citados fabulistas 
ou obras. As histórias foram perpetuadas, e essa é uma das características da 
boa literatura: o atemporal que a prende à memória de inúmeras gerações.

Peço a liberdade, agora, para sair do foro público e adentrar o privado. Que os 
grandes críticos me perdoem, mas quem nunca marcou todo um resenhar cons-
truído por impressões únicas da descoberta do não-efêmero de uma obra não 
deveria falar de um livro pelo qual se apaixonou. O Pequeno Príncipe (Agir, 1983, 
25ª ed., 97 p.) é um desses livros por que somos arrebatados, e, não importa o 
número de vezes que o leiamos, cada novo olhar é um encontro diferente com as 
camadas de que é composto. 

Numa classifi cação mais amena, O Pequeno Príncipe é, a priori, uma fábula. E essa 
explicação, apesar de óbvia, é cabível: muitos já diriam que fábula é um texto comum à 
literatura infantil. Correto, embora limitado. Sim, a linguagem utilizada é simples; dentre 
os personagens estão animais com características humanas; na história, uma situação 
comum aos seres humanos é transposta para a vivência dos animais; no fi nal, a narrativa 
é construída de tal forma a apresentar uma lição; e, por último, os fatos narrados são prosa 
fantástica. Todos esses elementos são encontrados na história de Antoine de Saint-Exupéry. 
É possível ler toda a obra de uma só vez em pouco tempo. Uma fl or, uma serpente e uma rosa 
falam. E um pequeno príncipe é morador do asteróide B 612.

Muito bem aos olhos das pessoas grandes, estas envelhecidas demais do conhecimento das 
crianças para entender o subjetivo. Vou difi cultar: O Pequeno Príncipe pode ser também um apólogo, 
mas só aos que conseguem ver o essencial – “invisível aos olhos”. Apólogo, outro gênero alegórico usa-
do para transmitir lições por meio de situações parecidas às reais. Também envolve pessoas, animais e 
seres inanimados. A diferença entre este e a fábula é que o último atenta mais a ocasiões reais do que às 
fantásticas para transmitir o ensinamento desejado. Ora, e a história do pequenino não é fantástica? Veja 
bem, “Eis aí um mistério bem grande. Para vocês, que amam também o principezinho, como para mim, 
todo o universo muda de sentido (...)”. E para aqueles que entendem metáforas – ou simplesmente para 
aqueles que compreendem o indizível – isso é sufi ciente.

***

É muito difícil haver alguém que não conheça a história do livro de Saint-Exupéry. Várias adaptações foram 
feitas, além de desenhos animados e fi lmes. Um número reduzido, entretanto, compreende a obra como 
universal e atemporal. O autor utiliza a primeira pessoa para referenciar a obra. É um testemunho. Perdido 
no deserto durante uma expedição, o personagem – gostaria de dizer Saint-Exupéry, mas a máscara do nar-
rador me impede – precisa fazer o concerto do avião. Diante da exaustão e da perspectiva nula de remédio 
para a situação, ele dorme e, ao acordar, encontra o pequeno príncipe. Uma criança, repleta de perguntas 
e de disposição para compreender pessoas e sentimentos. Era uma criança em busca de um amigo, coisa 

rara entre os homens grandes. O encontro entre os dois desenlaça o contar de muitas histórias vividas pelo 
principezinho durante viagens por planetas de personagens inusitados, como o rei, o vaidoso, o bêbado e 

o acendedor de lampiões. Cada um, uma nova alegoria sobre a cegueira que afeta os homens grandes: o 
egoísmo diante do singelo. As aquarelas do autor são o toque fi nal para a beleza da obra.

Ainda coisas de adultoAinda coisas de adulto

“E foi desse modo que eu travei conhecimento,“E foi desse modo que eu travei conhecimento,
um dia, com um dia, com o pequeno príncipe”o pequeno príncipe”

O Pequeno Príncipe foi escrito em 1943, um ano antes da morte do também aviador Antoine de Saint-Exupéry. O 
autor faleceu durante uma missão de reconhecimento sobre Grenoble e Annecy, na França. Os destroços do avião foram 

encontrados somente em 2004 próximo à costa de Marselha. O corpo nunca foi localizado.

Em homenagem ao autor ou à obra ou àquilo que ela causou – e sempre causa – em todos os leitores devotos, segue o trecho que, segundo 
Saint-Exupéry, ele teria gostado de dizer: “‘Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele, e que 

tinha necessidade de um amigo...’ Para aqueles que compreendem a vida, isso pareceria sem dúvida mais verdadeiro”. 

“E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância!”.
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O escritor
João Antônio

como repórter
de seus livros

academia de idéias

Apesar de muito ainda ter o que fazer pela memória do País e de Apesar de muito ainda ter o que fazer pela memória do País e de 
vários apagamentos ou silenciamentos, percebe-se cada vez mais ini-vários apagamentos ou silenciamentos, percebe-se cada vez mais ini-
ciativas que vão contra essa corrente. Isso é percebido por reedições ciativas que vão contra essa corrente. Isso é percebido por reedições 
de autores e jornalistas que têm muito a nos dizer ainda. Ou por pesqui-de autores e jornalistas que têm muito a nos dizer ainda. Ou por pesqui-
sas realizadas em universidades em todo o País. Este é o caso de João sas realizadas em universidades em todo o País. Este é o caso de João 
Antônio, que não vai cair no esquecimento. Parte de sua produção está Antônio, que não vai cair no esquecimento. Parte de sua produção está 
reeditada pela Editora Cosac & Naify, e um grupo de estudos se formou em reeditada pela Editora Cosac & Naify, e um grupo de estudos se formou em 
torno do Acervo (UNESP/Assis) do escritor e jornalista falecido em 1996. Já torno do Acervo (UNESP/Assis) do escritor e jornalista falecido em 1996. Já 
foram elaboradas teses e dissertações sobre esse rico material que estão na foram elaboradas teses e dissertações sobre esse rico material que estão na 
primeira coletânea de ensaios publicada em livro por 13 pesquisadores que primeira coletânea de ensaios publicada em livro por 13 pesquisadores que 
abordam as mais variadas faces da obra deixada por João Antônio, a ser lan-abordam as mais variadas faces da obra deixada por João Antônio, a ser lan-
çada dentro de dois meses pela UNESP-Publicações/CAPES. Organizada por Ana çada dentro de dois meses pela UNESP-Publicações/CAPES. Organizada por Ana 
Maria Domingues de Oliveira, Clara Ávila Ornellas e Telma Maciel da Silva, a seleção Maria Domingues de Oliveira, Clara Ávila Ornellas e Telma Maciel da Silva, a seleção 
de textos tem como título de textos tem como título Papéis de escritor: leituras sobre João Antônio Papéis de escritor: leituras sobre João Antônio e promete trazer e promete trazer 
abordagens inéditas. Trazemos com exclusividade o texto em versão reduzida de Clara Ornellas abordagens inéditas. Trazemos com exclusividade o texto em versão reduzida de Clara Ornellas 
sobre a relação do autor com seus colegas escritores via sua própria biblioteca. A partir daí, já muito sobre a relação do autor com seus colegas escritores via sua própria biblioteca. A partir daí, já muito 
é revelado sobre a sua produção e visão de mundo.é revelado sobre a sua produção e visão de mundo.

O escritor paulistano João Antônio Ferreira Filho (1937-
1996), mais conhecido como João Antônio, autor de Mala-
gueta, Perus e Bacanaço (1963), foi um incansável leitor, o 
que pode ser comprovado pelo número de livros pertencen-
tes à sua ampla biblioteca pessoal, localizada no Acervo 
João Antônio, UNESP/Assis. Há cerca de 1.463 títulos na 
biblioteca deixada por ele. Ele foi um leitor que deixou mar-
cas em boa parte das páginas que leu. Ou seja, pode-se 
dizer e localizá-lo como um escritor que se formou na con-
dição de verdadeiro repórter de sua biblioteca.

Alguns críticos – espantados com a primeira obra de 
João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço, tão rica e 
densa – falaram que ele era um escritor espontâneo, 
um fenômeno. Enganaram-se. Uma das características 
de João Antônio, contrariamente ao estigma de margi-
nalizado, é o de um autor atento no ato de leitura, preo-
cupado em registrar momentos de seu exercício como 
leitor nas obras de sua biblioteca. Fazia diversos tipos 
de marcas: observações escritas, grifos, papéis diversos 
como marginálias apensas, listas de palavras, textos de 
jornais sobre os autores ou obras, etc.

No universo de centenas de livros que compõem sua bi-
blioteca chama a atenção, por exemplo, as marcas registra-
das em São Bernardo e Vivente das Alagoas, de Graciliano 
Ramos, um dos ícones da formação de João Antônio. Este 
leitor realiza, entre outros aspectos, observações sobre a 
composição do autor alagoano e a respeito das temáticas 
sobre o jornal, sociedade, literatura e condição humana, 
além da descrição minuciosa das personagens. 

Sem dúvida, um outro escritor brasileiro importante 
para João Antônio foi Afonso Henriques de Lima Barre-
to (1881-1922) a quem dedicou a maior parte de sua 
produção literária. Até mesmo chegou a publicar um 
estudo intitulado Calvário e porres do pingente Afon-
so Henriques de Lima Barreto (1977), em que narra a 
trajetória boêmia do escritor carioca alinhavada a tre-
chos da obra barretiana. Em relação às obras de Lima 
presentes em sua biblioteca, destaca-se Clara dos An-
jos em que o autor paulistano registra vários grifos e 
marcas sobressaindo-se, particularmente, a descrição 
de usuários de trens que viajam dependurados. Nessa 
passagem, o autor paulistano escreve “Pingentes”. É 
interessante verifi car que esse segmento e a referida 
denominação apresentam-se como elementos gera-
dores de uma narrativa de 
João Antônio, com 
o mesmo título, 
Pingente s , 
publicada 
em Ma-
l h a ç ã o 
do Judas 
Carioca 

(1975), em que o autor paulistano refere-se explici-
tamente à obra de Lima Barreto, acrescentando um 
olhar que, se próximo, em alguns aspectos, difere na 
abordagem por proporcionar, por exemplo, que os pas-
sageiros manifestem-se diretamente sobre a condição 
precária do transporte ferroviário do Rio de Janeiro.

Outras particularidades do leitor João Antônio podem 
ser verifi cadas em obras de Marques Rebelo O simples 
coronel Madureira, Machado de Assis Quincas Borba, 
Manuel Antônio de Almeida Memórias de um sargento 
de milícias e outros. Sempre estabelecendo um diálogo 
com a carpintaria literária e a composição temática des-
ses autores, percebe-se uma preocupação em destacar 
trechos, por exemplo, de particularidades lingüísticas, 
de descrições pormenorizadas da ambiência, da cidade, 
das ruas e dos personagens e, acima de tudo, um grande 
interesse pelo desvelamento do humanismo. Afi nal, con-
forme João Antônio disse em entrevista: “Quanto mais 
você se aprofunda na essência do homem, mais você é 
universal. Porque, vamos dizer, a paixão, ela é sensível 
aqui, na Patagônia, em Londres, Paris, Moscou. A paixão 
humana é sensível em qualquer lugar. A solidão é um 
problema universal. Então, quanto mais você se apro-
xima não do homem paulista, nem do homem carioca, 
nem do homem gaúcho, etc., quanto mais você se apro-
xima do homem, mais você é universal”. 

Há casos em que João Antônio estabelece seu diálogo 
pela polêmica. Um exemplo claro disso são as marcas 
na obra Noturno da Lapa, de Luís Martins, nas quais, por 
meio de observações escritas, ele manifesta explícito 
desagrado com a escrita e o conteúdo elaborados por 
esse escritor carioca.

Em relação à literatura estrangeira destacam-se, prin-
cipalmente, os russos Dostoiévski, Górki e Tchekhov. 
Essa vertente da literatura russa tem grande importân-
cia na formação e no pensamento de João Antônio. Por 
exemplo, pelo humanismo profético dostoiévskiano, a 
forma sintética e diluição do enredo de Tchekhov ou a 
postura realista de Górki. Estes e outros traços estéticos 
presentes nos autores russos também têm uma inter-
relação importante com outros escritores da literatura 
brasileira. A importância que os escrito-
res russos tiveram também 
na formação de auto-
res como Lima 

Barreto e 
Graciliano Ramos 
estabelece uma dimensão dialógica pontual de contigüi-
dade e circular infi nito entre a história literária contem-
porânea e a do século XIX.

Em relação a alguns aspectos formais das leituras 
que João Antônio realizou observa-se que parte dos 
autores aludidos exerceram o ofício do jornalismo e 
da literatura, da mesma maneira que ele. Dessa for-
ma, torna-se preponderante o estilo jornalístico na 
produção literária desse escritor paulistano e, prova-
velmente, justifi que, de alguma maneira, a atenção 
que ele dedicou à escrita de autores como Machado 
de Assis, Marques Rebelo, Lima Barreto, Dostoiévski, 
Tchekhov, Górki e outros escritores que mantiveram 
uma escrita constante nas duas produções.

Nos autores mencionados, pode-se observar que, algu-
mas vezes, eles partem de fatos veiculados em jornais ou 
observados no cotidiano emergente para elaborar suas 
criações e determinar temas ou utilizam elementos do 
jornalismo na construção de suas narrativas. Localizam-
se determinados aspectos da escrita do jornal presentes 
nas obras desses escritores, como a linguagem sintéti-
ca, o levantamento de perfi s e características humanas 
voltadas à crítica ou denúncia das contravenções sociais 
e mesmo um teor descritivo minucioso tanto do espaço 
quanto das personagens representadas. Ainda caracte-
riza esse intercâmbio a presença de personagens não 
instituídas socialmente como elementos da composição 
literária de escritores que divergiram das correntes lite-
rárias voltadas somente à reprodução de hábitos e cos-
tumes representativos da classe burguesa ou da elite.

De uma maneira geral, percebe-se que a biblioteca 
pessoal de João Antônio oferece um vasto material que 
permite depreender aspectos de sua formação intelec-
tual e, além disso, oferece um panorama interessante 
sobre a história literária brasileira. Tanto por guardar in-
formações preciosas sobre o procedimento de leitura do 
autor quanto por conjugar um universo literário de auto-
res diversos em algumas edições raras.

* Pós-doutoranda em Literatura Brasileira, UNESP-Assis/FAPESP
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O diárioO diário
de umde um
jornalistajornalista

academia de idéias

(porpor
Gutemberg Medeiros*Gutemberg Medeiros*

* Jornalista e doutorando da ECA/USP* Jornalista e doutorando da ECA/USP

Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski foi um dos mais im-Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski foi um dos mais im-
portantes e populares jornalistas em seu tempo, tendo portantes e populares jornalistas em seu tempo, tendo 
dedicado boa parte de sua vida ao jornalismo. No espaço dedicado boa parte de sua vida ao jornalismo. No espaço 
midiático, travou extensas polêmicas com seu tempo, con-midiático, travou extensas polêmicas com seu tempo, con-
sumando refl exões ao reportar o imbricamento entre ser sumando refl exões ao reportar o imbricamento entre ser 
humano, contexto histórico e memória. Pois a sua grande humano, contexto histórico e memória. Pois a sua grande 
produção jornalística, produção jornalística, Diário de um escritorDiário de um escritor, ganhou recen-, ganhou recen-
te versão espanhola pela Alba Editorial, o mais próximo que te versão espanhola pela Alba Editorial, o mais próximo que 
devemos ter em relação à uma tradução direta do original. devemos ter em relação à uma tradução direta do original. 
Porém, antes deste trabalho, temos uma ótima análise da Porém, antes deste trabalho, temos uma ótima análise da 
obra, efetivada no quinto e último volume do denso estudo obra, efetivada no quinto e último volume do denso estudo 
sobre Dostoiévski, sobre Dostoiévski, O manto do profetaO manto do profeta (Edusp), de autoria  (Edusp), de autoria 
do norte-americano Joseph Frank. Ele mesmo bem resu-do norte-americano Joseph Frank. Ele mesmo bem resu-
miu a sua grande odisséia, que tomou mais de 30 anos de miu a sua grande odisséia, que tomou mais de 30 anos de 
seus estudos, ao afi rmar que realizou um grande e apro-seus estudos, ao afi rmar que realizou um grande e apro-
fundado trabalho sobre a cultura russa do século XIX tendo fundado trabalho sobre a cultura russa do século XIX tendo 
como vetor a vida e obra desse escritor russo.como vetor a vida e obra desse escritor russo.

Uma das principais características do Uma das principais características do Diário de um escri-Diário de um escri-
tor tor é ser um produto jornalístico construtor de memória, ou é ser um produto jornalístico construtor de memória, ou 
“a palavra retirada da vida”, conforme defi niu o pensador “a palavra retirada da vida”, conforme defi niu o pensador 
russo Mikhail Bakhtin. Dostoiévski era o único jornalista russo Mikhail Bakhtin. Dostoiévski era o único jornalista 
que escrevia e também editava esta mídia – algo comple-que escrevia e também editava esta mídia – algo comple-
tamente inédito no jornalismo russo do século XIX. Nela tamente inédito no jornalismo russo do século XIX. Nela 
publicou artigos, ensaios e contos. Sendo manifestação publicou artigos, ensaios e contos. Sendo manifestação 
textual híbrida e crítica de sua época e ambiência socio-textual híbrida e crítica de sua época e ambiência socio-
cultural. Leonid Grossman, um dos maiores especialistas cultural. Leonid Grossman, um dos maiores especialistas 
sobre o autor até hoje, afi rmou que os seus últimos e mais sobre o autor até hoje, afi rmou que os seus últimos e mais 
importantes romances – como importantes romances – como Os irmãos KaramazovOs irmãos Karamazov, que , que 
terá edição traduzida do russo por Paulo Bezerra e lançada terá edição traduzida do russo por Paulo Bezerra e lançada 
até julho pela editora 34 – não podem ser separados des-até julho pela editora 34 – não podem ser separados des-
sa produção jornalística. sa produção jornalística. 

Em sua juventude, Dostoiévski teve uma trajetória mais Em sua juventude, Dostoiévski teve uma trajetória mais 
acidentada em relação às redações de jornais, fora a sua acidentada em relação às redações de jornais, fora a sua 
estadia na Sibéria e outros contratempos. No início de sua estadia na Sibéria e outros contratempos. No início de sua 
maturidade, maturidade, Tempo Tempo foi o primeiro grande jornal mensal foi o primeiro grande jornal mensal 
editado e de propriedade de Dostoiévski e seu irmão Mi-editado e de propriedade de Dostoiévski e seu irmão Mi-
khail, de janeiro de 1861 a abril de 1863. Sucedido por khail, de janeiro de 1861 a abril de 1863. Sucedido por 
ÉpocaÉpoca, de mesmo perfi l, entre 1864-1865. Após tempora-, de mesmo perfi l, entre 1864-1865. Após tempora-
da na Europa com a segunda esposa, entre 1873 e 1874, da na Europa com a segunda esposa, entre 1873 e 1874, 
assume como editor-chefe o jornal diário assume como editor-chefe o jornal diário CidadãoCidadão, quando , quando 
inicia uma coluna de artigos intitulada inicia uma coluna de artigos intitulada Diário de um escri-Diário de um escri-
tortor. Levando o nome da coluna, funda seu jornal próprio . Levando o nome da coluna, funda seu jornal próprio 
com periodicidade irregular. Publicou-o em 1876-77, um com periodicidade irregular. Publicou-o em 1876-77, um 
exemplar em agosto de 1880 e outro, distribuído em janei-exemplar em agosto de 1880 e outro, distribuído em janei-
ro de 1881, postumamente.ro de 1881, postumamente.

Um aspecto que torna Um aspecto que torna Diário...Diário... especialmente peculiar na  especialmente peculiar na 
vida do autor, além de uma mídia inteira para expressar vida do autor, além de uma mídia inteira para expressar 
a sua visão de mundo, está em participar ativamente de a sua visão de mundo, está em participar ativamente de 
seu grande reconhecimento no fi nal da vida. Como vários seu grande reconhecimento no fi nal da vida. Como vários 
de seus contemporâneos atestaram, Eleva Stakenhneider, de seus contemporâneos atestaram, Eleva Stakenhneider, 
que formou um dos mais prestigiados salões literários de que formou um dos mais prestigiados salões literários de 
São Petersburgo em 1860 e 1870 freqüentado pelo autor, São Petersburgo em 1860 e 1870 freqüentado pelo autor, 
lembrou que ele não fi cou famoso apenas por sua estadia lembrou que ele não fi cou famoso apenas por sua estadia 
na prisão, por ter escrito na prisão, por ter escrito Recordação da casa dos mortos Recordação da casa dos mortos 
ou por seus romances. Mas, principalmente, por criar o ou por seus romances. Mas, principalmente, por criar o Diá-Diá-
rio...rio.... “Este trabalho fez seu nome bem conhecido por toda . “Este trabalho fez seu nome bem conhecido por toda 
juventude russa e não apenas por eles, mas por todos os juventude russa e não apenas por eles, mas por todos os 
interessados na questão da revolução russa”, afi rmou a tes-interessados na questão da revolução russa”, afi rmou a tes-
temunha ocular. Com essa produção, ele se tornou um dos temunha ocular. Com essa produção, ele se tornou um dos 
mais populares jornalistas de seu tempo. A tiragem inicial mais populares jornalistas de seu tempo. A tiragem inicial 
foi de seis mil exemplares ao mês e contando com 1982 foi de seis mil exemplares ao mês e contando com 1982 
assinantes. Em 1877, pulou para três mil assinantes.assinantes. Em 1877, pulou para três mil assinantes.

O O Diário...Diário... nasceu sob o signo da polêmica, em que Dos- nasceu sob o signo da polêmica, em que Dos-
toiévski se notabilizou como um publicista ao expor seu toiévski se notabilizou como um publicista ao expor seu 
ideário e a defi nir suas próprias posições pelo engajamen-ideário e a defi nir suas próprias posições pelo engajamen-

De um jornal que discutia fatos cotidianos com “paixão, De um jornal que discutia fatos cotidianos com “paixão, 
verve e eloqüência”, o verve e eloqüência”, o Diário de um escritor Diário de um escritor transformou transformou 
Dostoiévski num Dostoiévski num pop star pop star e realmente contribuiu para e realmente contribuiu para 
erguer a sua aura de profeta. O seu objetivo no jornalis-erguer a sua aura de profeta. O seu objetivo no jornalis-
mo, em todas as fases, foi a de comentar e polemizar mo, em todas as fases, foi a de comentar e polemizar 
os fatos correntes e expressar, em diversas formas lite-os fatos correntes e expressar, em diversas formas lite-
rárias, as suas reações aos problemas morais, sociais, rárias, as suas reações aos problemas morais, sociais, 
religiosos e fi losófi cos mais profundos que estes fatos religiosos e fi losófi cos mais profundos que estes fatos 
provocavam. Um aspecto da produção jornalística de provocavam. Um aspecto da produção jornalística de 
Dostoiévski e destacada por Frank está numa das mar-Dostoiévski e destacada por Frank está numa das mar-
cas, em boa parte desta produção, da presentifi cação cas, em boa parte desta produção, da presentifi cação 
da memória em material autobiográfi co, especialmente da memória em material autobiográfi co, especialmente 
sobre vetores da cultura russa.sobre vetores da cultura russa.

A questão da memória o torna, como não poderia ser A questão da memória o torna, como não poderia ser 
diferente, marcado profundamente por seu tempo. Nos diferente, marcado profundamente por seu tempo. Nos 
anos 70 do século XIX na Rússia, chega ao auge de po-anos 70 do século XIX na Rússia, chega ao auge de po-
pularidade os gêneros literários que promoviam uma pularidade os gêneros literários que promoviam uma 
interação entre um determinado ‘eu’ e o seu mundo interação entre um determinado ‘eu’ e o seu mundo 
imediatamente circundante. Entre estes gêneros estão imediatamente circundante. Entre estes gêneros estão 
romances confessionais, diários ou livros de notas. A romances confessionais, diários ou livros de notas. A 
exemplo de exemplo de Passado e pensamentos Passado e pensamentos de Alexander Her-de Alexander Her-
zen e zen e Confi ssõesConfi ssões de Leon Tolstói, lançadas entre 1880 e  de Leon Tolstói, lançadas entre 1880 e 
1882 respectivamente.1882 respectivamente.

Frank sintetiza que seus textos tornaram-se “um elo vivo Frank sintetiza que seus textos tornaram-se “um elo vivo 
entre os leitores de Dostoiévski e seu próprio passado entre os leitores de Dostoiévski e seu próprio passado 
cultural”. Apesar de ser visto como um ‘reacionário’ por cultural”. Apesar de ser visto como um ‘reacionário’ por 
apoiar o czarismo, a correspondência que o autor rece-apoiar o czarismo, a correspondência que o autor rece-
bia revela um grande apoio dos leitores aliado às seve-bia revela um grande apoio dos leitores aliado às seve-
ras denúncias dos males sociais vigentes, não sendo ras denúncias dos males sociais vigentes, não sendo 
considerado politicamente subserviente, como pa-considerado politicamente subserviente, como pa-
receu a vários críticos posteriores. A conjunção da receu a vários críticos posteriores. A conjunção da 

memória e a pecha de reacionário também foi memória e a pecha de reacionário também foi 
compartilhada com Nelson Rodrigues, que mui-compartilhada com Nelson Rodrigues, que mui-

to leu e fartamente citou Dostoiévski em suas to leu e fartamente citou Dostoiévski em suas 
crônicas e mesmo em algumas de suas pe-crônicas e mesmo em algumas de suas pe-

ças e romances.ças e romances.

Quanto mais Frank avançou no estudo sobre Dostoié-Quanto mais Frank avançou no estudo sobre Dostoié-
vski, verifi cou como analistas o apresentavam em visões vski, verifi cou como analistas o apresentavam em visões 
empobrecedoras ou demasiadamente calcados em ter-empobrecedoras ou demasiadamente calcados em ter-
mos psicológicos, puramente pessoais. Ainda em relação mos psicológicos, puramente pessoais. Ainda em relação 
às questões fi losófi cas ou teológicas gerais que levantou às questões fi losófi cas ou teológicas gerais que levantou 
nos seus romances. O norte-americano começou a per-nos seus romances. O norte-americano começou a per-
ceber, com intensidade cada vez maior, que seus princi-ceber, com intensidade cada vez maior, que seus princi-
pais personagens emergiam das ideologias ou problemas pais personagens emergiam das ideologias ou problemas 
sociopolíticos de seu próprio tempo, muito além dos mo-sociopolíticos de seu próprio tempo, muito além dos mo-
dismos do século XX. Logo, cada um dos cinco volumes dismos do século XX. Logo, cada um dos cinco volumes 
deste extenso e vertical trabalho de Frank foi a imersão deste extenso e vertical trabalho de Frank foi a imersão 
completa para dominar as questões pertinentes de cada completa para dominar as questões pertinentes de cada 
período do escritor, o que não é pouca coisa. Ele sintetiza período do escritor, o que não é pouca coisa. Ele sintetiza 
que simplesmente não escreveu a vida de um autor, mas que simplesmente não escreveu a vida de um autor, mas 
a história condensada da cultura russa do século XIX, cujo a história condensada da cultura russa do século XIX, cujo 
epicentro era o próprio Dostoiévski.epicentro era o próprio Dostoiévski.

“E a voz de Deus por mim clama:/ Ergue-te, ouve e vê, “E a voz de Deus por mim clama:/ Ergue-te, ouve e vê, 
profeta,/Da minha vontade te tomes,/Mares e terras per-profeta,/Da minha vontade te tomes,/Mares e terras per-
corre, queime/ Meu verbo o coração dos homens”. Estes corre, queime/ Meu verbo o coração dos homens”. Estes 
são alguns dos versos do poema são alguns dos versos do poema O ProfetaO Profeta, de Pushkin, , de Pushkin, 
lido com freqüência por Dostoiévski nas sessões dos sa-lido com freqüência por Dostoiévski nas sessões dos sa-
lões literários moscovitas dos quais participava no fi nal da lões literários moscovitas dos quais participava no fi nal da 
vida. Os ouvintes o ouviam hipnotizados, informa Frank, vida. Os ouvintes o ouviam hipnotizados, informa Frank, 
como se ele mesmo encarnasse esse papel. Deste fato como se ele mesmo encarnasse esse papel. Deste fato 
o norte-americano retirou a idéia do título deste volume. o norte-americano retirou a idéia do título deste volume. 
Mesmo os que discordavam dele violentamente, encara-Mesmo os que discordavam dele violentamente, encara-
vam Dostoiévski “nas questões sociopolíticas com uma vam Dostoiévski “nas questões sociopolíticas com uma 
certa referência e viam suas palavras uma visão profética certa referência e viam suas palavras uma visão profética 
que iluminava a Rússia e seu destino”.que iluminava a Rússia e seu destino”.

Para o pensador russo Iúri Lotman, Dostoiévski foi um Para o pensador russo Iúri Lotman, Dostoiévski foi um 
atento leitor de jornais e colecionador de reportagens – es-atento leitor de jornais e colecionador de reportagens – es-
pecialmente da editoria de polícia – e via, no campo dos pecialmente da editoria de polícia – e via, no campo dos 
fatos jornalísticos, sintomas evidentes de doenças ocultas fatos jornalísticos, sintomas evidentes de doenças ocultas 
da sociedade. O escritor enquanto decifrador de sintomas. da sociedade. O escritor enquanto decifrador de sintomas. 
Nesse sentido, Lotman lembra que a antiga denominação Nesse sentido, Lotman lembra que a antiga denominação 
de sintomatologia é “semiótica médica”. Esses sintomas de sintomatologia é “semiótica médica”. Esses sintomas 
ou símbolos não apenas estão presentes na produção jor-ou símbolos não apenas estão presentes na produção jor-
nalística de Dostoiévski, mas vinculados a aspectos essen-nalística de Dostoiévski, mas vinculados a aspectos essen-
ciais de seu pensamento artístico e ideofi losófi co.ciais de seu pensamento artístico e ideofi losófi co.

É importante lembrar que essa produção foi muito censu-É importante lembrar que essa produção foi muito censu-
rada na ex-União Soviética porque Dostoiévski polemizou rada na ex-União Soviética porque Dostoiévski polemizou 
com as correntes socialistas. Apenas constando na edição com as correntes socialistas. Apenas constando na edição 
de de Obras Completas Obras Completas organizadas por Leonid Grossman em organizadas por Leonid Grossman em 
1928 e, posteriormente, na outra edição de obras inicia-1928 e, posteriormente, na outra edição de obras inicia-
da em 1972 e terminada em 1999. No Brasil, houve uma da em 1972 e terminada em 1999. No Brasil, houve uma 
coletânea publicada em 1943 correspondendo a cerca de coletânea publicada em 1943 correspondendo a cerca de 
25% do total e outra nos anos 60, muito menor. A exemplo 25% do total e outra nos anos 60, muito menor. A exemplo 
do que aconteceu a várias edições no exterior, no Brasil do que aconteceu a várias edições no exterior, no Brasil 
alguns contos foram extraídos e publicados. Entre eles, alguns contos foram extraídos e publicados. Entre eles, 
BobókBobók, , Uma criatura dócilUma criatura dócil: : narrativa fantástica narrativa fantástica e e História História 
de um homem ridículode um homem ridículo. Entrementes, espera-se o conjunto . Entrementes, espera-se o conjunto 
como um todo em tradução direta do russo, “fundamental como um todo em tradução direta do russo, “fundamental 
para se compreender toda a obra de Dostoiévski”, como para se compreender toda a obra de Dostoiévski”, como 
afi rmou Boris Schnaiderman, o maior entre seus traduto-afi rmou Boris Schnaiderman, o maior entre seus traduto-
res e especialistas no Brasil.res e especialistas no Brasil.

Joseph Frank (1918) consumiu mais de 30 anos de sua Joseph Frank (1918) consumiu mais de 30 anos de sua 
vida acadêmica a um projeto dos mais arrojados já reali-vida acadêmica a um projeto dos mais arrojados já reali-
zados no Ocidente, escrever um dos mais profundos estu-zados no Ocidente, escrever um dos mais profundos estu-
dos sobre a vida, a obra e o tempo de Fiódor Dostoiévski. dos sobre a vida, a obra e o tempo de Fiódor Dostoiévski. 
Foram cinco volumes e o último acaba de ser lançado pela Foram cinco volumes e o último acaba de ser lançado pela 
Edusp e intitulado Edusp e intitulado Dostoiévski: o manto do profeta Dostoiévski: o manto do profeta (18711871-
18811881), com a exímia tradução de Geraldo Gerson de Souza ), com a exímia tradução de Geraldo Gerson de Souza 
a partir da edição em inglês, mas cotejando todas as ver-a partir da edição em inglês, mas cotejando todas as ver-
sões da língua russa com os originais.sões da língua russa com os originais.

Só neste volume, que trata da última e mais intensa dé-Só neste volume, que trata da última e mais intensa dé-
cada do escritor e jornalista, são 952 páginas; com os ou-cada do escritor e jornalista, são 952 páginas; com os ou-
tros quatro precedentes, totalizam 3.052 páginas de um tros quatro precedentes, totalizam 3.052 páginas de um 
dos mais respeitáveis e corajosos estudos já feitos sobre dos mais respeitáveis e corajosos estudos já feitos sobre 
Dostoiévski por um único autor não russo, até aonde se Dostoiévski por um único autor não russo, até aonde se 
sabe. Vale destacar que essa odisséia editorial não foi ape-sabe. Vale destacar que essa odisséia editorial não foi ape-
nas em inglês. A edição integral em português pela Edusp nas em inglês. A edição integral em português pela Edusp 
só foi possível pelo empenho pessoal do professor da USP só foi possível pelo empenho pessoal do professor da USP 
João Alexandre Barbosa que conseguiu lançar as bases da João Alexandre Barbosa que conseguiu lançar as bases da 
edição logo que assumiu a Edusp, em 1989. Como faleceu edição logo que assumiu a Edusp, em 1989. Como faleceu 
no ano passado, não conseguiu ver essa contribuição fi na-no ano passado, não conseguiu ver essa contribuição fi na-
lizada, entre tantas outras lizada, entre tantas outras 
que legou à cultura que legou à cultura 
brasileira.brasileira.

Professor do Professor do 
Departamen-Departamen-
to de Lín-to de Lín-
guas e Li-guas e Li-
teraturas teraturas 
E s l a v a s E s l a v a s 
da Uni-da Uni-
ve r s i -ve r s i -
d a -d a -

Sob o signo da polêmicaSob o signo da polêmica

Nelson RodriguesNelson Rodrigues

Repórter de seu tempoRepórter de seu tempo

Semiótica médica da sociedadeSemiótica médica da sociedade

to, forjando seus pontos de vista pelo estabelecimento de to, forjando seus pontos de vista pelo estabelecimento de 
tipos característicos, atitudes dramatizadas e narrando tipos característicos, atitudes dramatizadas e narrando 
as suas experiências e observações. As polêmicas trava-as suas experiências e observações. As polêmicas trava-
das tinham temas da ordem do dia envolvendo questões das tinham temas da ordem do dia envolvendo questões 
políticas, econômicas, jurídicas, culturais, entre outras. políticas, econômicas, jurídicas, culturais, entre outras. 
Os eleitos das contendas eram escritores como Tolstói, Os eleitos das contendas eram escritores como Tolstói, 
Nekrasov, Turgueniev, Leskov, críticos ou pensadores en-Nekrasov, Turgueniev, Leskov, críticos ou pensadores en-
tre Belinski e Gradevski, os acadêmicos Mendeleev, Pypin tre Belinski e Gradevski, os acadêmicos Mendeleev, Pypin 
e Danilevski, incluindo jornalistas de periódicos de Mos-e Danilevski, incluindo jornalistas de periódicos de Mos-
cou e São Petersburgo.cou e São Petersburgo.

Mas, para Dostoiévski, o mais marcante de seu Mas, para Dostoiévski, o mais marcante de seu Diário Diário foi foi 
de Jesus Cristo. Este era como um modelo para uma con-de Jesus Cristo. Este era como um modelo para uma con-
cepção da identidade nacional russa, principalmente nos cepção da identidade nacional russa, principalmente nos 
planos éticos e políticos a seguir. Em dezembro de 1876, planos éticos e políticos a seguir. Em dezembro de 1876, 
ele escreveu: “A maior meta do Diário até o momento tem ele escreveu: “A maior meta do Diário até o momento tem 
sido, na medida do possível, esclarecer a idéia de nossa in-sido, na medida do possível, esclarecer a idéia de nossa in-
dependência espiritual e nacional e apontá-la, na medida dependência espiritual e nacional e apontá-la, na medida 
do possível, representando os fatos cotidianos”. Interessan-do possível, representando os fatos cotidianos”. Interessan-
te observar que, na mesma época, Tolstoi teve a sua grande te observar que, na mesma época, Tolstoi teve a sua grande 
transformação de pensamento, construindo, a partir daí até transformação de pensamento, construindo, a partir daí até 
o fi nal de sua vida, a corrente fi losófi ca conhecida por tolsto-o fi nal de sua vida, a corrente fi losófi ca conhecida por tolsto-
ísmo, fortemente baseada no cristianismo puro.ísmo, fortemente baseada no cristianismo puro.

de de Stanford, Frank contabiliza, em 73 anos de trajetória de de Stanford, Frank contabiliza, em 73 anos de trajetória 
acadêmica, 227 publicações entre estudos, ensaios, prefá-acadêmica, 227 publicações entre estudos, ensaios, prefá-
cios e outros. Mas o seu encontro com Dostoiévski foi de-cios e outros. Mas o seu encontro com Dostoiévski foi de-
rivado de uma grande caminhada iniciada com a literatura rivado de uma grande caminhada iniciada com a literatura 
européia. Nos anos 40, concentrou-se no existencialismo européia. Nos anos 40, concentrou-se no existencialismo 
francês, a grande vertente literária e fi losófi ca da época. Ao francês, a grande vertente literária e fi losófi ca da época. Ao 
se aprofundar em Jean Paul Sartre e Albert Camus, expo-se aprofundar em Jean Paul Sartre e Albert Camus, expo-
entes do movimento, verifi cou o quanto eles se remetiam a entes do movimento, verifi cou o quanto eles se remetiam a 
Dostoiévski. Então, começou a estudar a produção do rus-Dostoiévski. Então, começou a estudar a produção do rus-
so. Entre outros momentos importantes, Camus chegou a so. Entre outros momentos importantes, Camus chegou a 
adaptar ao teatro o romance adaptar ao teatro o romance Os demôniosOs demônios. Frank lembra, . Frank lembra, 
no prefácio a este quinto volume do estudo sobre Dostoi-no prefácio a este quinto volume do estudo sobre Dostoi-
évski, que verifi cou como évski, que verifi cou como Memórias do subsoloMemórias do subsolo e persona- e persona-
gens como Raskólnikov (gens como Raskólnikov (Crime e CastigoCrime e Castigo) e Kirilov () e Kirilov (Os De-Os De-
môniosmônios) transformaram-se em referências nos rumos dos ) transformaram-se em referências nos rumos dos 
pensamentos de Sartre e Camus. Não à toa, observa o bió-pensamentos de Sartre e Camus. Não à toa, observa o bió-
grafo, o retrato de Dostoiévski sempre esteve presente na grafo, o retrato de Dostoiévski sempre esteve presente na 
sala de Heidegger durante toda a vida deste fi lósofo.sala de Heidegger durante toda a vida deste fi lósofo.
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Reprodução de tela:Reprodução de tela:
Dostoiévski Dostoiévski (1872), de Wassilij Grigorjewitsch(1872), de Wassilij Grigorjewitsch
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: JunoSala 1: Juno - comédia - sexta, terça e quinta 15h, segunda, sába-
do, domingo e quarta 14h30 e 16h15.

10.000 A.C.10.000 A.C. - aventura - sexta, terça e quinta 16h50 e 19h, se-
gunda, sábado, domingo e quarta 19h15.

Ponto de Vista Ponto de Vista - ação - sexta, terça e quinta 21h10, segunda, sá-
bado, domingo e quarta 21h20.

Sala 2: Os IndomáveisSala 2: Os Indomáveis - faroeste - sexta, terça e quinta 15h15 e 
19h15, segunda, sábado, domingo e quarta 14h45 e 19h.

Atos que Desafi am a MorteAtos que Desafi am a Morte - suspense - sexta, terça e quinta 17h25 
e 21h20, segunda, sábado, domingo e quarta 16h50 e 21h10.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

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

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

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

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 - terça e quinta 19h, sábado, 
domingo, segunda e quarta 14h20, sexta 16h30.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - comédia-romântica - terça e quinta 21h10, 
sábado, domingo, segunda 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- sábado, domingo e se-
gunda 12h35, 14h55, 79h15, 19h40 e 22h, sexta, terça, quarta 
e quinta 14h55, 79h15, 19h40 e 22h.

Barigüi 2: Os Reis da RuaBarigüi 2: Os Reis da Rua - policial - sexta, sábado e domingo 
14h50, 17h10, 19h30, 21h50 e 0h10, sábado, domingo e se-
gunda 12h20, 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50, terça a quinta 
14h50, 17h10, 19h30 e 21h50. 

Barigüi 3: Awake: A Vida por um FioBarigüi 3: Awake: A Vida por um Fio -suspense - 20h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h15 e 15h20.

Loucas Por Amor, Viciadas Por DinheiroLoucas Por Amor, Viciadas Por Dinheiro - comédia - 17h40 e 
22h05.

Barigüi 4: Antes de PartirBarigüi 4: Antes de Partir - drama - sexta, sábado e domingo 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Conseguirá muito do que pretende realizar. Com a vanta-
gem de estar preocupado agora em manter o orçamento 
equilibrado. Período excelente, as pessoas estarão no-
tando seu visual e seu comportamento.

Esta benéfi ca infl uência atingirá diretamente sua capacida-
de mental, dando mais disposição para entabular e pensar 
nas novas empresas e especulações que pretende realizar. 
Favorável à loteria.

Momento em que, pela infl uência e colaboração dos ami-
gos, vizinhos e dos superiores, poderá realizar seus dese-
jos. Ótimo para o amor. Cuidado nova amizade, pois a inten-
ção pode não ser das melhores.

Infl uxos astrais excelentes para tratar de negócios novos. 
Submeta-se a testes psicológicos, aprimore seus conheci-
mentos. Ótimo para associações, para mudança de empre-
go se o atual não o satisfaz.

Sua energia atual, aliada à sua persistência, poderá lhe pro-
porcionar vantagens. Evite depender dos demais, tome as 
iniciativas. Até o meio-dia estará no melhor período para 
apostar em jogos.

Não deixe que invejosos estraguem sua paz no lar e no tra-
balho. Analise as pessoas e só dê crédito àquelas honestas. 
Os planetas revelam também certo interesse pela religião 
e fi losofi a.

Momento favorável para reencontrar os amigos de traba-
lho, os familiares e a pessoa amada. O sucesso profi ssio-
nal, bem como as novas empresas e empreendimentos, 
será evidente.

Momento em que se encontrará mais ambicioso, empre-
endedor, hábil e confi ante, o que deverá levá-lo a ter lucros 
nos negócios. Muito sucesso profi ssional e social e muita 
prosperidade geral.

Bom para pôr em prática as novas idéias profi ssionais e 
para realizar negócios entabulados anteriormente. Suas 
qualidades mentais serão ótimas e as condições de pro-
gresso material deverão surgir.

Este dia deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e  
nas questões fi nanceiras. Procure ser previdente quanto 
aos demais assuntos, porque o passado pode trazer algu-
ma coisa que o aborrecerá.

Prenúncios de melhoria geral. Felicidade amorosa, alegrias 
proporcionadas por crianças e lucros por meio de negócios 
imobiliários. Tudo o que fi zer refl etirá em sua família. Men-
talize coisas boas.

A infl uência astral lhe propicia feliz contato com os pais, 
fi lhos, parentes e com pessoas da sua alta estima. Procure 
levar a paz aos mais necessitados lhe transmitindo mais 
otimismo e confi ança.

13h, 17h05, 21h35 e 23h50, segunda a quinta 13h, 17h05 e 21h35. 

JumperJumper - aventura - 15h e 19h15.

Barigüi 5: Quebrando a Banca Barigüi 5: Quebrando a Banca - drama - sexta, sábado e domingo 13h40, 16h15, 
18h50, 21h30 e 0h05, segunda a quinta 13h40, 16h15, 18h50 e 21h30.

Barigüi 6: Super HeróiBarigüi 6: Super Herói - comédia - sexta, sábado e domingo 14h, 15h55, 17h50, 
19h45, 21h40 e 23h45, sábado, domingo e segunda 12h05, 14h, 15h55, 17h50, 
19h45 e 21h40, terça a quinta 14h, 15h55, 17h50, 19h45 e 21h40. 

Barigüi 7: Uma Chamada PerdidaBarigüi 7: Uma Chamada Perdida - suspense - sexta, sábado e domingo 13h10, 
15h10, 17h20, 19h20, 21h20 e 23h20, segunda a quinta 13h10, 15h10, 17h20, 
19h20 e 21h20.

Barigüi 8: As Crônicas de Spiderwick Barigüi 8: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado, domingo e segunda 
11h50, 13h55 e 16h10, sexta, terça, quarta e quinta 13h55 e 16h10.

Imagens do AlémImagens do Além - terror - 18h20, 20h20 e 22h20.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Uma Chamada PerdidaEstação 1: Uma Chamada Perdida - terror - 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 
20h30 e 22h30.

Estação 2: Bee MovieEstação 2: Bee Movie - animação - 13h.

Um Plano BrilhanteUm Plano Brilhante - drama - 15h05, 17h15, 19h30, 21h40 e 23h50. 

Estação 3: Imagens do AlémEstação 3: Imagens do Além - terror - 20h, 22h e 0h.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - 12h, 14h, 16h e 18h.

Estação 4: Alvin e os EsquilosEstação 4: Alvin e os Esquilos - animação - 13h20. 

JumperJumper - aventura – sexta a quinta 15h25, 17h25, 19h20 e 23h30, sexta a quar-
ta 15h25, 17h25, 19h20, 21h30 e 23h30.

Estação 5: Super HeróisEstação 5: Super Heróis - comédia - 12h10, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 
22h10 e 0h10.

Estação 6: Quebrando a BancaEstação 6: Quebrando a Banca - triller - 12h40, 15h15, 17h45, 20h40 e 23h15.

Estação 7: Antes de PartirEstação 7: Antes de Partir - drama - 13h30, 15h40, 17h55, 20h20 e 22h25.

Estação 8: Awake: A Vida Por um Fio Estação 8: Awake: A Vida Por um Fio - suspense - 13h, 21h55 e 23h55.

Loucas Por Amor, Viciada Por DinheiroLoucas Por Amor, Viciada Por Dinheiro - comédia -15h15 e 19h40.

Estação 9: Meu Nome Não é Johnny Estação 9: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 13h40, 16h20, 19h10 e 21h50.

Estação 10: Os Reis da RuaEstação 10: Os Reis da Rua - crime - sexta a quarta 12h, 14h20, 16h40, 19h, 
21h20 e 23h40, sexta a quinta 12h, 14h20, 16h40, 19h e 23h40.

LONDRINA 

Cine Catuaí 1: As Crônicas de SpiderwickCine Catuaí 1: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado, domingo, segunda 
e quarta 15h30, sexta, terça e quinta 17h30.

Imagens do AlémImagens do Além - suspense - sábado, domingo, segunda e quarta 17h30, 19h30 
e 22h sexta, terça e quinta 19h15 e 21h.

Cine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sábado, domingo, segun-
da e quarta 15h45 e 17h30, sexta, terça e quinta 17h30.

Elizabeth: A Era de OuroElizabeth: A Era de Ouro - aventura - sábado, domingo, segunda e quarta 19h30 
e 21h30, sexta, terça e quinta 20h.

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

Cine Catuaí 4: JumperCine Catuaí 4: Jumper - ação - sábado, domingo, segunda e quarta 15h45, 
17h45, 19h45 e 21h45, sexta, terça e quinta 17h30 e 20h30.

Cine Catuaí 5: Os Reis da Rua Cine Catuaí 5: Os Reis da Rua - policial - sábado, domingo, segunda e quarta 
16h, 18h, 20h e 22h, sexta, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 6: Super Herói Cine Catuaí 6: Super Herói - comédia - sábado, domingo, segunda e quar-
ta 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30, sexta, terça e quinta 17h15, 19h30 e 
20h45.

Cine Catuaí 7: Quebrando a BancaCine Catuaí 7: Quebrando a Banca - ação - sábado, domingo, segunda e quar-
ta 15h, 17h15, 19h30 e 21h45, sexta, terça e quinta 16h45, 19h e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Rolling StonesSala 1: Rolling Stones - musical - segunda a sábado 20h e 22h30, domingo 
17h30, 20h e 22h30.

Sala 2: 10.000 A.C. Sala 2: 10.000 A.C. - aventura - segunda a sábado 19h45, domingo 17h15 
e 19h45. 

Antes de PartirAntes de Partir - aventura - diariamente 22h. 

Sala 3: Atos que Desafi am a Morte Sala 3: Atos que Desafi am a Morte - suspense - segunda a sexta 20h15 e 
22h20, sábado domingo e feriado 18h15, 20h15 e 22h20.

Sala 4: Os EspertalhõesSala 4: Os Espertalhões - comédia - diariamente 20h10 e 22h10.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - sábado, domingo e feriado 18h.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: Maldita SorteSala 1: Maldita Sorte - comédia romântica - segunda a sexta 17h, 19h20 e 
21h40, sábado, domingo e feriado 15h, 17h, 19h20 e 21h40.

Sala 2: Um Amor de TesouroSala 2: Um Amor de Tesouro - aventura - segunda a sexta 16h45, 19h e 
21h20, sábado, domingo e feriado 14h20, 16h45, 19h e 21h20.

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

Sala 4: JumperSala 4: Jumper - drama - diariamente 19h50 e 21h50.

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

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Antes de PartirSala 1: Antes de Partir - drama - diariamente 19h45 e 21h30, sábado, do-
mingo e quarta 16h30, 19h45 e 21h30.

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

JunoJuno - comédia - diariamente 19h30.

Onde os Fracos Não Tem VezOnde os Fracos Não Tem Vez - drama - 21h.

Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Desejo ProibidoDesejo Proibido

Beleza PuraBeleza Pura

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03

GLOBO - 20h50 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h15

Segunda - 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. 

Terça - Eric dá um mata-leão em Maria e começa a sufocá-la. Beto dá vários golpes 
em Fernando, que tenta revidar, mas foge. Beto pega uma cadeira e acerta Eric, que 
solta Maria. Maria vê Noé ajoelhado no chão, olhando para Juanita nua e inerte. 

Quarta - Capeletti atira com a pistola de raios contra Vlado. Fúria joga um tubo de 
ensaio em Capeletti, mas nada acontece e ele dispara novamente contra eles. Vla-
do e Fúria fogem. Capeletti procura Júlia. Cassandra relembra os fatos e descobre 
o plano de Gór. 

Quinta - Maria tem um pesadelo com Juanita e Noé diz que ela fi cou traumatizada 
com o que aconteceu com a cobra. Juanita-cobra se arrasta, mas eles não a vêem. 
Paola segura Célia e lhe dá um abraço. Ela quebra um vaso na cabeça de Paola. 

Sexta - Maria atravessa a parede e sai do depósito. Beto volta correndo e surpreende 
Homem-Gelo carregando um balde de água. Ele ameaça jogar e Homem-Gelo foge 
com medo. Maria volta pela parede e avisa que eles precisam salvar Cléo, Toni e Noé. 

Sábado - Marcelo volta a sentir uma forte dor e encosta em Perpétua, tentando se 
apoiar para não cair. Perpétua acha que está sendo atacada e lança um raio em 
Marcelo, que leva choque. Marcelo cai no chão com dor e diz que precisa de ajuda, 
mas Perpétua foge. 

Segunda - Araci conta para Sofia que Lúcio foi assassinado na porta do Glam. 
Rebeca quer depor no lugar do filho. Suzy ouve Bernstein falar ao telefone 
sobre Lúcio e fica desconfiada. Miguel conta para Leonor que vai voltar para 
a Argentina. 

Terça - Wagner acha que Rebeca quer dizer que matou Lúcio para livrar Tomás da 
acusação. Leonor quer saber se foi Miguel quem matou Lúcio. Antônio comunica 
Rafael que ele não deve sair da cidade, pois é suspeito de ter matado Lúcio. 

Quarta - Rebeca busca refúgio na casa de Lígia e pede para Antônio largar o 
caso de Lúcio. Sheila chama o tio Lourival para cantar mambo em cima do 
palco com ela. Lourival finalmente realiza seu sonho de ser o Rei do Mambo 
por uma noite. 

Quinta - Miguel entrega o resultado do exame de DNA nas mãos de Rafael. Tatia-
na liga para o disque denúncia e acusa Estéfano de ter assassinado Lúcio. Lígia 
confessa a Wagner que está preocupada, pois acha que a fi lha Amanda pode 
estar envolvida na morte de Lúcio. 

Sexta - Antônio interroga Amanda sobre o assassinato de Lúcio. Miguel entrega 
o anel de Verônica para Rafael e diz para o fi lho entregar para a mulher amada. 
MP3 vai a delegacia procurar por Amanda. A turma da pensão da Araci assiste 
o comercial da Ecotelecom com Sofi a na TV. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Escobar confirma a Cândida que Henrique pode ter sido envenenado. 
Cândida insinua que Escobar foi cúmplice no envenenamento. Cândida culpa Lau-
ra e Miguel pela morte de Henrique. Cândida diz a Trajano que foi Miguel quem 
matou Henrique. 

Terça - João Antonio quer casar-se com Teresa. Trajano exige que eles se casem na 
igreja, mas João Antonio se recusa e o acusa de ser o responsável pela infelicidade de 
Teresa. Trajano recebe a confi rmação de que Henrique morreu por envenenamento. 

Quarta - Germano ordena que Cândida cumpra o acordo que Henrique fez com ele. 
Cândida oferece abrigo para Germano em sua fazenda. Galileu conta a Belinda que 
está fazendo uma experiência científi ca para produzir alimentos modifi cados. 

Quinta - Ana comenta com Escobar que desconfia que Miguel tenha matado Hen-
rique. Laura teme que Escobar seja o assassino, mas Miguel duvida que ele tenha 
sido capaz de cometer o assassinato. Belinda sugere que Galileu venda a patente 
de seu fortificante. 

Sexta - João Antônio vibra quando Trajano aceita o casamento do jeito dele. João 
diz que, se Trajano pode abrir mão dos seus princípios, ele concorda em casar 
na igreja. Miguel estranha quando Laura conta que Raquel usava um caro anel 
quando foi embora. 

Sábado - Noronha afi rma que Laura praticamente confessou o crime. Lázaro propõe a 
Miguel que eles façam uma investigação paralela para descobrir o culpado. Florinda 
erra a primeira vez, mas, na segunda, olha para Ciro e faz a cena com verdade. 

Segunda - Betão e Anderson conversam com Corina, viúva do deputado Martins 
Ferreira, que Ivete alega ser pai de seus fi lhos. Corina conta que o deputado era 
estéril. Renato diz a Norma que ouviu sua conversa com Suzy. Ela explica que falou 
de modo fi gurado. 

Terça - Suzy conta que Norma sabotou o projeto do Carcará para prejudicar Guilher-
me, mas não imaginava que aconteceria um acidente. Suzy avisa a Norma que a 
polícia já sabe de tudo. A engenheira descobre que a amiga contou sobre a sabota-
gem para Renato. 

Quarta - Ivete confi rma que Betão é pai de Anderson. Ivete explica que o deputado 
é pai de Rakelli, por isso ela inventou que era pai também de Anderson. Fernanda e 
Klaus namoram na casa de Guilherme, depois que Dominique dorme. 

Quinta - Felipe avisa Joana que todos os pacientes desistiram de ser atendidos por 
ela. Betão consola Anderson e diz que agora ele está livre para investir em Luiza. 
Ivete fi ca feliz ao ver os dois conversando. Renato diz para Mateus/ Helena que ele 
deve convidar Bia para sair. 

Sexta - Joana diz a Ivete que elas precisarão do dobro de sua poupança para 
abrir a clínica. A dermatologista promete fazer um levantamento dos custos das 
máquinas para que elas possam abrir a clínica. Joana vê uma casa para alugar 
em frente à Beleza Pura. 

Sábado - Gaspar conta a Guilherme que o sócio de Joana é um dos herdeiros das víti-
mas do acidente de helicóptero. Eduardo tenta ajudar Débora, mas acaba sendo preso 
na joalheira também. Débora pede a Fernanda que pare de implicar com Eduardo. 

Segunda - Pastor Lisboa volta à favela para o comício de Juvenal. Juvenal anda 
em direção ao local do comício. Dorgival se esconde em um beco. Waterloo 
seqüestra Petrus. Juvenal sobe no palanque e começa seu discurso. Dorgival 
atinge Juvenal.

Terça - Dorgival vê Juvenal, que diz que voltou para buscá-lo. Dorgival sente uma dor 
forte e morre. Geraldo avisa ao povo que Juvenal foi salvo. Pastor Lisboa diz que foi 
o colete à prova de bala que salvou Juvenal e promete contar para todos. 

Quarta - Juvenal diz a Pastor Lisboa que ele vai desmoralizá-lo, se contar a 
verdade. Pastor Lisboa responde que não será digno se compactuar com a 
mentira. Ferraço manda Sílvia embora de sua casa. Sílvia caminha, desola-
da, debaixo da chuva.

Quinta - Ronildo tira o dinheiro da gaveta e coloca em sua mochila. Guigui constata 
o roubo e avisa Juvenal, que manda fechar a saída da Portelinha. Ronildo faz Solan-
ge de refém e consegue sair. Juvenal sabe que a fi lha está nas mãos de Ronildo. 

Sexta - Lucimar avisa Juvenal que Ronildo e Solange pegaram um ônibus. Ju-
venal vai atrás. O ônibus pára em uma blitz. Quando a polícia ameaça entrar, 
Ronildo mostra que Solange é sua refém. Juvenal vê Ronildo com Solange e se 
oferece como refém. 

Sábado - Ronildo manda Juvenal acelerar para escapar da perseguição po-
licial. Juvenal dá uma freada e se atraca com Ronildo. Ouve-se um barulho. 
Juvenal avisa que Ronildo se atingiu durante a briga. Ronildo tomba nos bra-
ços de Guigui. 

Segunda - Téo chantageia Carol e diz a ela que seu silêncio tem um preço muito alto. 
Carol, esvazia sua conta no exterior e entrega o cheque a Téo. Fernando diz a Lola que 
devem tentar um relacionamento e ela, super feliz, prepara uma noite especial. 

Terça - Fernando diz a Lola que não podem continuar juntos e pergunta se ela tem 
certeza de que o feitiço não pode se desfazer de uma hora para outra. Grace confes-
sa a Lola que foi apaixonada por Lalo. Lola critica Grace por nunca ter contado. 

Quarta - Gastão sugere a Natália que provoque ciúmes em Fernando. Ela aparece 
na redação com Matias e o apresenta como seu namorado. Andrei sabe que Carol 
está sendo chantageada, e pede a ajuda de seu contador para tentar bloquear um 
cheque depositado por Téo. 

Quinta - A descoberta de que Natália não é sua fi lha, deixa Andrei muito deprimido e 
ele passa a noite na editora. No dia seguinte se encontra com Carol e tem uma forte 
discussão com ela. Assustada, ela contrata um terapeuta de casais para tentar 
resolver o problema. 

Sexta - Na editora não se fala em outra coisa e os funcionários fazem apostas para 
descobrir quem é o pai de Natália. Fernando, que não sabe o que está acontecendo, 
percebe que Natália está mal, se aproxima dela como amigo e percebe a diferença 
que há entre ela e Lola. 

Sábado - Lola ouve a conversa entre Natália e Fernando e vai embora cheia de ódio. 
Nesse momento recebe uma ligação de Vitória que a convida para assistir com 
alguns amigos. Eles vão a um pub e lá Lola se solta, fala de futebol e rouba a cena 
à ponto de fazer com que os rapazes deixem o local. 
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colha sexual implica 
a liberdade de expres-
são desta escolha”, 
ou seja, “a liberdade 
de manifestar ou de não 
manifestar essa escolha”. 
Essa questão pode ser aprofundada quando se trata da dis-
tinção entre a homossexualidade masculina e a feminina, de 
modo que é muito claro o fato de que há “pressões diferentes 
que se exercem sobre os homens e as mulheres que se de-
claram homossexuais ou tentam viver como tais”, visto que 
“o que embaraça mais quem não é homossexual é o estilo de 
vida gay e não os atos em si”. 

Talvez, seja sobre essa questão que possamos, sem redu-
cionismos, pensar as reações preconceituosas sobre o com-
portamento de gênero homossexual, a ter por referência o 
comportamento de adolescentes por exemplo. É muito co-
mum ver fotos e vídeos gravados em celulares de meninas 
na ‘balada’ trocando beijos nos banheiros, enquanto que 
um comportamento semelhante de casais masculinos são 
ofensas aos olhos heterossexuais. E o que poderia ser apa-
rentemente uma maior relatividade no que concerne à liber-
dade sexual não passa, na verdade, de um comportamento 
hipócrita com relação à aceitação de bom grado da homos-
sexualidade, visto que enquanto muitas vezes mulheres são 
fetiche, homens são perversão... 

Isso aparece em diversos fi lmes também, tendo em vista que 
enquanto a homossexualidade feminina é vista por um lado 
como um desejo do sujeito em tornar-se homem, no caso de Me-
ninos Não Choram, e por outro como motivo de desejo e satis-
fação heterossexual masculina – em casos de beijos e carícias 
em situações diversas, inclusive em publicidade de carros; a ho-
mossexualidade masculina é apresentada geralmente de forma 
caricata, a pensar em personagens como Agrado em Tudo sobre 
Minha Mãe, Madame Satã e Dunga em Amarelo Manga. 

A contradição aparece quando se relaciona o comporta-
mento do outro diante da vontade individual, haja visto 
o fato de a expressão da sexualidade, a acessibilidade 
do sexo casual (homo e heterossexual) e as alterna-
tivas nas relações (como também colocado por Fou-
cault a respeito do sadomasoquismo por exemplo), 
em que se buscam formas diferenciadas para a inten-
sifi cação do prazer sexual em que “o objetivo é usar 
qualquer parte do corpo como um instrumento sexu-
al”, incluem distinções no comportamento e efeitos 
nas relações entre as pessoas, de modo que o prazer 
como fi m cerrado na vida privada em diferentes possi-
bilidades além do papai-mamãe, de certo modo, vem 
relativizando as concepções sobre a liberdade sexual 
individual ao mesmo tempo em que ainda taxa a ‘se-
xualidade impudica dos outros’.
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Escolha Sexual, Ato sexual:
Percepções sobre a homossexualidade

Fui advertido ainda esta semana que Traídos pelo Desejo 
(The Crying Game) que será exibido no sábado não se encai-
xava no perfi l dos fi lmes exibidos pelo cineclube. Isso primei-
ro me preocupou em relação ao próprio fi lme, mas após revê-
lo foi o perfi l do cineclube que me deixou preocupado.

Em grande parte a culpa foi minha por ter tentado trazer nes-
ses dois anos alguns títulos moderninhos, ao mesmo tempo 
em que deixei de lado alguns fi lmes importantíssimos para 
a questão ‘entendimento cinematográfi co’. Percebi que nos 
dois anos não escalei para exibição nenhum fi lme noir, e o que 
mais chegou perto foi um fi lme que não agradou muito o públi-
co, o holandês O Silêncio do Lago. Veio-me logo à cabeça que 
provavelmente Traídos pelo Desejo também não iria agradar... 
mas, caramba, o que estou dizendo? Se o objetivo do cineclu-
be fosse o de agradar a maioria, se instalaria no shopping cen-
ter e cobraria ingressos. Pelo contrário, o objetivo é fazer-se 
apreciar o cinema em todas as suas vertentes artísticas... Até 
mesmo o cinema comercial já soube apreciar o noir, e o inde-
pendente continua fazendo isso com os neo-noirs com direito 
até a Oscar de melhor fi lme em 2008.

Eis uma mais que breve introdução aos fi lmes noir: o termo foi 
cunhado pelos franceses na década de 40, que, privados das 
produções hollywoodianas durante a ocupação, começaram a 
receber vários fi lmes americanos com similaridades, entre eles 
estava O Falcão Maltês ou Relíquia Macabra, de John Houston, 
considerado o noir por excelência. Os americanos adoraram o 
elogio europeu e assimilaram o termo que é discussão até hoje 
entre críticos e cinéfi los, o que assumiu na cultura popular cinefí-
lica a defi nição dos “fi lmes policiais com luz expressionista, offs, 
com uma mulher fatal e um detetive ou anti-herói durão ou trou-
xa, cheios de violência e erotismo, etc.”. 

O chamado neo-noir assumiu essa postura modernizando os 
temas da década de 40. Os Irmãos Coen são os principais difuso-
res desse novo estilo desde seu primeiro fi lme, Gosto de Sangue, 
passando por O Homem Que Não Estava Lá, até sua mistura de 
newestern com neo-noir Onde os Fracos Não Têm Vez.

Traídos pelo Desejo do diretor irlandês Neil Jordan se encai-
xa perfeitamente num neo-noir apesar de não ter banca de 
um. Talvez por isso para muitos ele possa parecer um fi lme 
policial comum, mas está longe disso, todos os elementos 
estão lá para serem subvertidos e questionados. 

Sabe aqueles fi lmes que te dizem: “quanto menos você sou-
ber melhor”? É desses. O ‘problema’ é que o fi lme ganhou 
Oscar de roteiro original e sua reviravolta virou conversa de 
botequim, sendo que muitos nem viram o fi lme, mas conhe-
cem a tal. Como sou bonzinho vou poupar os felizes desco-
nhecedores e mudar de assunto.

Mas digo que um pouco mais de atenção faz o espectador 
perceber que não está sendo passivo nesse ‘jogo de lágrimas’ 
e ao invés de esperar conclusões, está fazendo julgamentos 
morais a todo o momento. Essa é a grande sacada do texto 
do próprio diretor. Além é lógico do próprio julgamento mo-
ral implícito no fi lme contra qualquer tipo de intolerância, e 
convenhamos, em épocas que se vê godzillas acéfalos se di-
gladiando e estourando a cabeça um dos outros com calibres 
.12 sob os uivos selvagens de uma platéia sedenta de qual-
quer tipo de vingança, isso é no mínimo redentor.

Creio que mesmo se, só após ler essas linhas, alguém que 
apareça lá no sábado conseguir assistir ao fi lme nesse viés, sai-
rá recompensado. Sabendo que por vezes primeiro vale a iden-
tifi cação das metáforas simples, antes de pegar os Bergmans e 
Godards das semanas seguintes e ‘boiar’ do começo ao fi m.

É um caminho lento, mas proveitoso, sendo que poucos 
como esse vão dar a mamata de lhe contar uma fábula a 
qual para os mais atentos ajudará a não ver o fi lme no seu 
superfi cial somente, e lembrar que o comercialismo ainda é 
uma espécie de ditadura. Por isso quando se tem realmente 
algo a dizer, tem-se que recorrer às entrelinhas.

Era uma vez um sapo e um escorpião. O segundo por 
não conseguir nadar, pediu ao primeiro que o ajudas-
se a atravessar o rio, carregando-o em suas costas. O 
sapo disse:

– Nem pensar, se você subir em minhas costas irá 
me picar e me matará

O escorpião respondeu: 

– Não seja tolo, se eu picá-lo, os dois morreremos.

O sapo se convence e então deixa o escorpião subir 
em suas costas e começam a atravessar o rio. Quando 
estão na metade do caminho o sapo sente a picada nas 
costas, e conforme vai afundando junto com o escor-
pião ele grita:

– Maldito, você tinha prometido! Por que me picou?

– Eu não pude evitar... é a minha natureza. – Respon-
deu o escorpião.

O fi lme Traídos pelo Desejo será exibido neste sábado dia 26/04 
às 19:30h no SESC Cineclube Silenzio. A entrada é gratuita.

O essencial é bem isso: que o homem ocidental há três séculos 
tenha permanecido atado a essa tarefa que consiste em dizer 
tudo sobre seu sexo; que, a partir da época clássica, tenha havi-
do uma majoração constante e uma valorização cada vez maior 
do discurso sobre o sexo; e que se tenha esperado desse dis-
curso, cuidadosamente analítico, efeitos múltiplos de desloca-
mento, de intensificação, de reorientação, de modificação sobre 
o próprio desejo.

 Michel Foucault

Ao pensar a sexualidade, muitas questões históricas são resga-
tadas, principalmente no que diz respeito a relações entre pes-
soas de mesmo sexo. Afora preconceitos sobre tal questão, mui-
tas explicações para o fato em diversas áreas do conhecimento 
perpassam desde determinismos biológicos a patologias psicos-
sociais; o que faz com que o tratamento dado aos homossexu-
ais na sociedade seja também o mais amplo possível. Exemplo 
disso são as novelas que em algumas perspectivas podem ser 
tomadas como um ‘termômetro’ das concepções da sociedade 
brasileira, e que cada vez mais utilizam em suas tramas persona-
gens homossexuais que, diga-se de passagem, possuem boa re-
ceptividade do público e talvez por isso determinada importância 
para a continuidade da realidade fi ccional da mesma; embora, 
ao mesmo tempo, ainda haja comportamentos preconceituosos 
de parcela da sociedade com relação aos homossexuais reais. 

Uma outra questão pertinente sobre o tema, agora voltada 
à homossexualidade enquanto fato social e não às idéias ‘so-
ciais’ sobre ela, centra-se na relação entre a predisposição 
à homossexualidade como condição e o condicionamento 
social; de forma que ser homossexual, segundo Michel Fou-
cault, abrange “a consciência da homossexualidade [que] 
vai certamente além da experiência individual e compreen-
de o sentimento de pertencimento a um grupo social parti-
cular”. Embora isso seja claro, o grupo social homossexual 
não se constitui numa classe social e muito menos numa 
etnia, embora saibamos que valores de pertencimento e 
participação no grupo estão presentes, do mesmo modo 
que os aspectos fronteiriços, que ao mesmo tempo unem 
e distanciam indivíduos de tal particularidade, realizando-
se tal qual qualquer outro grupo social. Exemplo disso é a 
bissexualidade, que, em certas circunstâncias, ainda não 
é ‘bem vista’ tanto nos círculos hetero quanto homossexu-
ais. Esse fato deixa claro como funcionam as fronteiras de 
pertencimento de ambos os grupos, visto que um bissexual 
participa de ambos sem pertencer efetivamente a nenhum 
deles, embora haja hoje siglas intermináveis (GLBTTHI, ci-
tada em um evento sobre sexualidade aqui em Cascavel) 
dentro do antigo movimento GLS.

O comportamento sexual, segundo Foucault, engendra-se 
dentro de três características, sendo elas: “a consciência do 
que se faz, a maneira como se vê a experiência e o valor que 
se atribui” a ele, de modo que a questão de compreender, 
incluir e aceitar socialmente comportamentos sexuais antes 
considerados desviantes centra-se na liberdade de escolha 
sexual e não do ato em si, de forma que “a liberdade de es-

Duas indicações de obras um tanto longínquas às 
nossas fronteiras. Creio que o primeiro filme seja 
o mais difícil de ser encontrado em Cascavel, mas 
vale a pena dar uma vasculhada nas últimas pra-
teleiras e na Internet. Já o outro é mais acessível, 
com cópias na maioria das locadoras.

Obra-prima do cinema alemão dirigida por Volker 
Schlondorff, O Tambor, que levou a Palma de Ouro 
no Festival de Cannes de 1979 e o Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro um ano depois, é poesia do gro-
tesco, retrato de um mundo misterioso cuja lógica 
nos é desconhecida.

A trama gira em torno de Oskar Matzerath (David 
Bennent), o qual conhecemos ainda antes de nas-
cer. Bebê consciente que somente aceitou sair com 
a promessa da mãe de que aos três anos ganharia 
um tambor de latão. Seu mundo passa a ser a ci-
dade alemã Danzig, carregada dos dramas do pós-
guerra, entre 1920 e 1930.

No dia do aniversário, Oskar ganha o tambor que o 
acompanhará durante a vida e, ao passo em que des-
cobre os primeiros sons que pode produzir, abre as 
cortinas da indecência humana que o rodeia. Sente-
se traído e enojado pela mãe que mantém jogos se-
xuais com o primo. Envergonha-lhe aquele mundo e o 
despreza ao atirar-se de uma escadaria: decidira que 
não mais cresceria. Continuaria a ser criança.

Em determinada cena, o menino esconde-se debai-
xo de uma arquibancada, quer ouvir e tentar acompa-
nhar a banda que anuncia a chegada de um grande 
líder nazista a um evento de porte a céu aberto. A ban-
da então começa a perder o tempo e no bagunçar dos 
sons surge inusitadamente Danúbio Azul, de Johann 
Strauss, e, em um instante, todos deixam-se levar 
pela dança. Na minha opinião, uma das mais criativas 
cenas da história do cinema.

O roteiro tem base na polêmica obra de Günter 
Grass, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, con-
siderada o melhor romance sobre a Alemanha dilace-
rada. Vale lembrar que o título abre uma trilogia, que 
se completa com a novela Katz und Maus, um retrato 
da juventude de classe média baixa de Danzig, e Hun-
dejahre, que fala de crimes nazistas e da prosperida-
de germânica nos anos que se seguiram à guerra.

Saïd (Kais Nashef) e Khaled (Ali Suliman) são amigos 
de infância vivendo à margem ocidental de Nablus, 
Cisjordânia. Mecânicos que partilham o desejo jovem 
de encontrar sentido para a vida. Sem esperanças, 
são cooptados por uma organização terrorista que 
oferece esse sentido. Saïd e Khaled são designados 
para um atentado suicida em Tel Aviv, como retalia-
ção a outro ocorrido um dia antes.

A sensação desconfortável de inevitabilidade é la-
tente. Trata de razões e dúvidas. A tensão emerge de 
Saïd, indeciso quanto ao cumprimento de sua tarefa: 
seu pai foi morto pelos palestinos por ser colaboracio-
nista e agora se sente na obrigação de redimir o nome 
da família, de recuperar a honra e a dignidade.

É um fi lme essencialmente Palestino, de Hany 
Abu-Assad, mas que para ser feito contou com 
alguns dedos franceses, alemães, holandeses e 
israelenses. Não parece ter havido uma infl uên-
cia direta sobre a produção, mas talvez isso tenha 
assegurado que nenhuma bandeira pró-islã fosse 
descaradamente levantada. É fato, entretanto, que 
Paradise Now retrata com grandiosa fi delidade os 
fatos geradores dos confl itos no Oriente Médio, o 
que pode situar muita gente que acredita tratar-se 
de uma simples radicalização da fé islâmica.

O TamborO Tambor

Paradise NowParadise Now
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Pensar a arte de maneira extensiva, conclusiva e insipiente. A arte inevitável. Porque o fl uido de que se forma, e 
que se esvai, e que se tomba, é (com qualquer advérbio que me congratule) irremediável. Não é possível que seja 
sentido e não se conte (não desponte) ou que haja e não seja.

A vida estende-se.
E derrama. Porque o acúmulo de forças que se surpreendem e, surpresas de si, chocam-se, não é mensurável. 
Muito menos é contável o recipiente de que se valem.

Valer-se da alma do artista é rejuvenescer em um estranho vale (com nenhuma desculpa pelo usurpar das mes-
mas letras).

A estranheza causa movimento. E o movimento o ponto estático que constrói. A construção da forma que arreba-
ta e estupefaz. Tornar a realidade estúpida para desgastá-la até o refazer.

E o refazer é a arte.

“Nós afirmamos a forma porque não aprendemos
a sutileza de um movimento absoluto”.

Friedrich Nietzsche

Dia de
Desgaste

Será o início do fi m dos tempos, mas quem perder a apresentação do Vocal 
Tempo nesta segunda-feira (21) no Teatro Emir Sfair, em Cascavel, ainda po-
derá correr para Marechal Cândido Rondon, Campo Mourão, Umuarama, Pa-
ranavaí, Maringá, Londrina, Cornélio Procópio ou Jacarezinho, onde o sexteto 
cubano se apresentará antes que abril termine. Se nenhuma opção dessas 
servir, aí complica, pois Roberto del Pino, Carballo, Leonel, Karol, Luison e 
Jorgito vão embarcar em seguida para França e Espanha. 

Até dias atrás, eu também não sabia da banda, da big band, melhor dizen-
do. São seis músicos da ilha que, ao longo de 100 minutos de espetáculo, 
utilizam um único e curioso instrumento, o car, um pedaço de pedra ou algo 
parecido de impressionante sonoridade. Fora isso, é só na base da boca de 
cada um deles, de onde saem inacreditáveis acordes de trompetes, violões, 
guitarras, violinos, trombones, etc. etc. etc., o que lhes dá, segundo o que boa 
parte da imprensa brasileira andou publicando nos últimos dias, o título de 
melhor banda a capela do mundo.

Portanto, não é pecado se você chegar ao Teatro meio desconfi ado do tanto 
de oba-oba que tem cercado o Vocal Tempo desde que o grupo chegou ao 
Paraná, depois de passagens pelo Programa do Jô e Metrópolis (TV Cultu-
ra). Será apenas um pecadinho, que será possível remediar aplaudindo cada 
música levada ao palco, de Mambo 5 a Bien Monta'o, esta última uma com-
posição na qual é impossível não mexer nem ao menos o pezinho, encostado 
que estava na cadeira em frente à sua, na platéia. “É impressionante como 
os brasileiros nos tratam bem”, diz Roberto del Pino, o vocalista da turma.

Não é para menos. O espetáculo tem mais a oferecer para além das músi-
cas que adornariam qualquer fi lminho americano sobre o mundo caribenho 
– canções de Compay Segundo (um dos velhinhos que aparecem no fi lme 
Buena Vista Social Club) e Pablo Milanés, por exemplo, dentre outros. Vale 

prestar muita atenção também em Moliendo Café, A Bayamo em 
coche e In the mood. E, ainda que Leonel assuma o vocal por 

vezes, não desgrude o olho de Roberto del Pino, um showman 
por natureza. Esse é um dos poucos problemas 

do Vocal – Leonel dança melhor do que canta. 
E não deixe seu ou-

vido se descon-
centrar dos 

trombones e baterias que Luison apresenta durante o show. À certa altura, 
há quem encontre até uma ligação do que ele faz com Moby Dick, uma das 
lendas do Led Zeppellin.

Quase ia esquecendo, mas o Vocal tem também seu pecadinho – não há 
um DVD à venda na hora que a platéia, ainda mamboleando (sic), deixa o 
auditório. Não que seja pouco os dois CDs que um assistente do grupo co-
mercializa (a R$ 25, aviso), em termos sonoros, mas o Vocal é, antes de tudo, 
uma banda para ser vista. Carballo, o homem do car, intriga parte do público 
toda vez que, no intervalo das peças, puxa uma gaitinha do bolso e tira uma 
nota dela. E note que ele é o menos visual do sexteto, permanecendo sem-
pre atrás dos demais, na penumbra. Mais virtuoso é Jorgito – sax, violão, 
trombone, o sujeito toca de tudo com a boca. Karol é outro mais quieto, do 
mesmo modo que a segunda voz nas duplas sertanejas. 

E é por razões assim que não dá para perder o show no Emir Sfair. O ingres-
so é barato, o local agradável e, se não chover, será possível reclamar de 
quê? Em sua primeira turnê sul-americana, no ano em que completa uma 
década de carreira, o Vocal Tempo tem tudo para ser a apresentação do ano 
em Cascavel e por onde mais passar em solo paranaense. Além do ritmo es-
sencialmente cubano, é possível que entoem Rock around the clock, aquela 
mesmo dos anos 50, de Bill Haley & His Comets. 

Não importa qual seja o play list, já o espetáculo é impressionante do co-
meço até a despedida do palco. É provável também que você não acredite 
de cara que está diante de uma banda praticamente sem instrumentos, ta-
manho o impacto sonoro na música de abertura. Se não gostar, paciência, 
restando pegar a trouxinha e retornar para casa desolado, à espera de novo 
show de porte global no Oeste do PR. E, por falar em global, arrisque ouvir 
desde já Gotan Project, um mix de primeira da música eletrônica que está 
reinventando o tango. Se
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Esta é uma homenagem da Equipe Gazeta ALT ao Dia do Desenhista (15 de Abril).
Sem eles, o máximo que conseguiríamos fazer pelo caderno seria isso.




