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Em todos os sebos a que vamos, há música. 
Sim, música ambiente também. Há, além dis -
so, melodia embrulhada em polietileno, o invó-
lucro habitual da vida moderna. Do extenso bal -
cão com fileiras de CDs, escolhemos alguns. 

Clássico #1: The Beatles, Let it be... Naked. Uma 
versão remasterizada e remixada em 2003 do ál -
bum Let it be, lançado em 1970. O novo álbum é a 
versão de Paul McCartney, que não havia gostado 
do primeiro. São dois CDs – um com novas faixas 
e algumas excluídas; e o segundo com conversas 

dos integrantes e alguns ensaios. 
Edição de colecionador, R$ 36.

Clássico #2: Ney Matogros-
so, Batuque. Nesse 

CD de intérpre-
te, Ney regra-
vou canções 
do período de 
1914 a 1947, 
todas já can-
tadas por Car-
men Miranda. 
São clássicos 
como Tico-

Tico no fubá 
(Zequinha de 

Abreu/Euricom 
Barreiros), O que 
é que a baiana 

tem? (Dorival 
Caymmi) e 

Teu retra-
to (Nelson 
Gonçalves/
B e n j a m i n 

Baptista). Puro 
batuque, R$ 12. 

Clássico #3: Ecos da 
Tribo, Idade Mídia. O 

quinto disco de uma car-
reira de 21 anos possui le -

tras reflexivas, de baladas a 
heavy metal. O Ecos da Tribo é 

de Cascavel.

“Isso é ‘música clássica’ aos meus ou-
vidos”, diria. Obra duplamente rara nas prateleiras do 
Sebo Arca (Rua Castro Alves, 2.052): Carlos Gomes, o 
compositor (Editora Papirus, 1986, 151 p.), de José Pe-
nalva. De um lado, Gomes (1836-1896), natural de Cam-
pinas (SP), que se tornou o principal operista brasileiro, 
de grande reconhecimento europeu e vida singular. Do 
outro, José de Almeida Penalva (1924-2002), também 
natural de Campinas, compositor, professor, regente 
e sacerdote; doutor pela Universidade Gregoriana de 
Roma, com passagem pela PUC do Paraná e pela Escola 
de Belas Artes do Paraná como professor titular.

“Num trabalho cuidadosamente elaborado, o autor 
[Penalva] nos apresenta inicialmente um panorama 
do itinerário de vida do compositor, partindo em se-
guida para um estudo de sua evolução estética”. Os 
textos são ilustrados com passagens do epistolário de 
Carlos Gomes, fotos e um vasto debate discográfico. 
Aspectos que asseguram o caráter de título obrigató -
rio aos amantes de música erudita. R$ 12.02

emblogado

ao leitor

mundo sebo

xe-me pensar... Hum, difícil decifrar, colocar 
em ordem... Lembro-me de um bar, um cabaré, 
com cores bem vermelhas nas paredes. Será que pos-
so... Devo escrever sobre minhas experiências de bar? 
Acho que não. Não! Vou escrever... ‘Vontade de jogar si-
nuca’, nossa, bem verdade. Não seria uma má idéia. Acho 
que já está bom”.

“Sabe, é uma experiência diferente... Legal até. Estamos 
tão acostumados a preencher formulário... O quê? Quando? 
Como? Quem?... que quando nos deparamos com a neces-
sidade de escrever simplesmente aquilo que pensamos 
temos difi culdade. Que bizarro. Será que com músicas 
conhecidas teria essa mesma sensação? É, na verdade, 
um grande barato escrevermos as nossas impressões, o 
que nos fala a sensibilidade, o que gritam nossas mentes 
criativas; jornalista é criativo, sem dúvida”.

“O que dizer dessa terceira música? É apenas um... um 
som ambiente, a calmaria em forma de ruído. Não sei, 
mas acho que é legal. E essa história toda também se 
aplica além do jornalismo. Deixar-se levar, deixar-se ex-
pressar pelo mero fato de existir, de sentir, de se emo-
cionar, de lembrar... Quais seriam os limites desse jor-
nalismo musical? Quais seriam os limites da música se 
jogássemos fora as partituras? Quais seriam os limites 
da poesia se as linhas fossem invisíveis? Como o tem-
po passa. A última música está prestes a terminar e, 
quer saber, ainda não sei o que escrever”. 

Por Luther Blisset

(por Equipe
Gazeta ALT (por Equipe

Gazeta ALT

“Quem é esse que pede licença e 
vai entrando na nossa sala? Interrompe a aula. 

Espero que seja por um bom motivo. Vai querer ven-
der alguma coisa, é certo. Ainda mais com esse sorriso, 

tá se fi ngindo de tímido agora? Só o que falta. Na melhor 
das hipóteses, vai anunciar algum evento de que ninguém 
nunca ouviu falar e que ele garante que todas as 25 edi-
ções anteriores foram incrivelmente maravilhosas”.

“Boa-noite... hum, Gazeta ALT... Outra Pauta... Gazeta do 
Paraná... Sei, conheço os cadernos, o primeiro sai no do-
mingo; o Outra Paula na segunda... São propostas legais. 
Atividade? Como assim? Além de invadir a aula vai querer 
nos passar atividade!? Quem esse cara pensa que é? Meu, 
atividade uma hora dessas? A professora não vai fazer 
nada? Três trechos de música e escrever o que a gente 
quiser enquanto elas tocam... mas que tipo de exercício 
é esse? Isso é jornalismo? Bom, vamos de uma vez que 
tenho mais coisas pra fazer”.

“Que som tenebroso é esse? Nunca ouvi nada igual. Deve 
ter sido um compositor ‘cheirado’ que a fez em algum mo-
mento zen... Enfi m, o tempo está passando, tenho de es-
crever alguma coisa. No que estou pensando agora? Estou 
com fome, será que trouxe dinheiro? Acho que não estou 
pensando em nada especial... Nada. Também, essa música 
não está ajudando muito. Vou começar do começo. Opa, pe-
raí, já acabou o som?”.

"Segunda música... Menos estranha pelo menos. Acho que 
é um blues, com o vocal rouco, tem um clima meio sen-

sual. Cara, ainda não escrevi uma linha. Dei-

A criação 
tem nome

Já ouvimos depoimentos variados – nosso relato de fon-
tes para assuntos dos mais duvidosos é ruidoso e eloqüen-
te – sobre o ódio remanescente dos amantes de música 
que conheceram o ardor dos idos anos anteriores à dádiva 
da Internet. Acompanhe o raciocínio. Hoje, naquele fórum 
especifi císsimo do seu artista predileto é bem possível que 
a música de trabalho do próximo CD – a ser lançado no 
mês de julho – tenha sido exclusivamente disponibilizada 
por um superamigo da Austrália com bons contatos. Aliás, 
nem precisa ser ídolo, qualquer banda de garagem de Ma-
dagascar pode ser descoberta por você e começar a fi gurar 
em sua playlist. Da mesma forma, é infi nitamente mais fá-
cil do que na época áurea dos vinis conseguir um 
álbum lançado em 1942 
por músico iugoslavo 
erradicado na Índia 
depois que o advento 
da grande rede come-
çou a entoar notas de 
todos os estilos.

Que não nos deixam 
mentir, nesta edição me-
lódica, indicaremos espa-
ços de diferentes estilos 
musicais, daqueles para 
marcar o feed e conferir 
todo dia, e para que novos – 
e antigos – apaixonados tenham 
acesso ilimitado ao mundo musical.

lucioribeiro.blig.ig.com.br/ – Mui-
ta informação. Você não encontra 
outra coisa no blog do jornalista 
Lúcio Ribeiro. O Popload é real-
mente um portal sobre pop e 
rock nacionais e internacio-
nais. Shows, lançamentos e 
notícias aleatórias. Um dos 
primeiros daqui, por exemplo, 
a falar dos escoceses do Franz 
Ferdinand e da princesinha indie 
Mallu Magalhães.

jazzerock.blogspot.com/ – Re-
views de CDs, onde encontrar, shows 
alternativos, bandas famosas e des-
conhecidas. Esse é um resumo do Jazz e 
Rock, mantido por Daniel Farias Alves, um não-
eclético, em definição própria. Portanto, passe lá e confi-

ra se os seus gostos são os mesmos. Em caso positi-
vo, um ótimo blog de busca.

whiplash.net/ – “Desde 1996, o mais com-
pleto site de Rock e Heavy Metal”. Se é o mais 
completo, não sabemos, mas que é uma explo-
são da chamada mídia colaborativa, isso é. A 
filosofia do portal é investir na comunidade que 
existe em torno dos estilos propostos e todos 
os sub-estilos que os cercam (clássico, hard 
rock, punk, etc.). Bandas, notícias exclusivas, 
reviews... Para ler, ouvir e colaborar.

bossa-brasileira.blogspot.com/ – Mais direto 
impossível, o Bossa Brasileira fala sobre bos-
sa brasileira. O blog de Thiago Mello vem com 
direito a fotos antigas de álbuns clássicos e a 
novos promissores desse doce espécime brasi-
leiro de música. Posts completos, recheados de 
música e conteúdo.

Estantes
musicais

Ao som do 
teclado Idéias

Temos que decidir
logo quem vai
aparecer aqui...

episódio 02
O Teaser II

Enquanto isso no...

BLOCO B2c  |  Sala 415

Depto. de criação,
entretenimento e
de estratégias
militares para

destruição em massa

TODAS as pessoasda Gazeta, ué!

Adoro
cobaias.

QG do ALT

DESTRUIR LEGAL

DESTRUIR LEGALDESTRUIR LEGALDESTRUIR LEGAL

DESTRUIR LEGAL
DESTRUIR LEGALOk, vou perguntar

de novo...

COMENTEM
NOSSO BLOG!

FAÇA O ALT

FELIZ!
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folhetim

(por Miguel
Joaquim das Neves*

(por
Oniodi Gregolin*

Antes de o galo cantar ele já estava de pé. Fez o fogo, 
e, enquanto a água esquentava para o café, ele cortava 
alguns pedaços de rapadura e esquentava alguns peda-
ços de mandioca que sobraram da janta. Depois da forte 
bebida, arrumou sua bolsa a tiracolo e pôs o pé no carrei-
ro. Ia descalço, levava as botas na mão, hoje ele as tinha 
engraxado e não queria molhá-las com o sereno do ama-
nhecer. Olhou para o céu e percebeu que ia chover, mes-
mo assim não apurou o passo, sabia exatamente quanto 
tempo levaria da sua humilde palhoça até a pequena es-
colinha improvisada em que já há dois anos lecionava.

Mas o céu trovoou e uma leve chuva desceu do céu e logo 
se fez forte. Procurou abrigo embaixo de uma grande ár-
vore, mesmo sabendo que poderia ser vítima de um raio, 
melhor arriscar do que levar pedradas na cabeça, pensou. 
Ficou lá sentado olhando a chuva e viajou no tempo em 
que morava na cidade grande, estudou e não conseguiu 
terminar o último ano, era bom aluno, mas algo fez com 
que não conseguisse seguir seus planos de formação su-
perior. Então as pedras começaram a cair do céu numa 
velocidade incrível, se protegeu como pode. Logo viu que 
tudo se acalmava, a bota estava encharcada, a roupa 
também, se pôs a caminhar e três horas depois estava na 
escolinha, entrou, colocou o material no seu devido lugar; 
deixou a bota lá fora, a roupa secou no corpo.

Então eles foram chegando, eram mamelucos, índios, ca-
boclos, fi lhos de sitiantes, fazendeiros, muitos moravam em 
palhoças no meio daquele matagal, mas todos eles vinham 
alegres fazendo a maior algazarra. Quando entravam na 
sala improvisada de madeiras velhas e coberta de bambu 
rachado, todos se silenciavam, os bancos eram pequenas 
toras de madeiras, não que derrubassem as árvores, é que 
naquele lugar os bancos eram feitos daquela maneira.

Ele olhou, não precisou contar. Eram quarenta e cinco to-
cos e só havia quarenta e quatro ocupados. Pensou: "A Ma-
ria não veio, será que a ponte caiu?”. Num pressentimento 
levantou, foi até a janela também de madeira e deu uma 
olhada, pareceu que o vento lhe dizia alguma coisa, então 
pediu para Maneco, que era o menino mais inteligente da 
sala, que montasse umas leituras com a turma que ele iria 
até a ponte ver se ela não tinha caído, pediu emprestado o 

cavalo de Juvenal, este tinha um alazão ágil. Montou no cava-
lo e partiu em disparada, no caminho um pressentimento lhe 
mandava cortar por um atalho e subir de encontro às corren-
tezas do rio, puxou as rédeas, o cavalo refugou, mas obedeceu 
e eles se perderam no denso matagal, logo avistou o rio que 
estava bravo, tinha chovido demais, desciam troncos, uma 
onça se esforçava para se manter agarrada a um deles. Tomou 
rumo subindo contra o rio e na curva mais próxima levou um 
grande susto, lá estava Maria descendo rio abaixo agarrada 
em um pedaço de pau que outrora fora parte da ponte. Pensou 
em se jogar na água com o cavalo, mas morreriam os três, 
nadar nem por sonho, desceu com o cavalo, acompanhando a 
trajetória de Maria, que lutava desesperada para não se soltar. 
O pior: ela estava se aproximando da onça, rezou apavorado, 
mas Maria chegou, as toras se trombaram; a onça, no sufoco 
que estava, nem ligou para Maria, caiu na água e saiu nadan-
do. Graças a Deus, pensou consigo. Só então lembrou que na 
sela poderia ter um laço, nunca fora boiadeiro, mas tinha de 
tentar. O jogou e errou feio, jogou de novo e passou longe, en-
tão amarrou bem o laço na sela e na cintura e se jogou na 
água, sabia nadar e logo alcançou Maria. Quando a agarrou, 
ela sorriu como uma criança no colo da mãe.

Gritou para o cavalo, mas ele não se mexia. Xingou, ber-
rou e nada, então, com um braço na cintura de Maria, com 
o outro arremessou um pedaço de pau no cavalo, que levou 
um susto e os arrastou alguns metros a mais do que devia. 
Quanto mais ele gritava para o cavalo parar mais o cavalo 
corria mato adentro os levando junto. Foi então que Maria 
gritou com o animal, chamando-o pelo nome, e ele parou. 
"Só porque é mulher ele parou", pensou.

Quando chegaram na frente da escola todos os alunos 
os cercaram, ganharam aplausos e por sorte ninguém es-
tava machucado. 

Descansou um pouco e resolveu terminar com a correção 
dos exercícios das aulas passadas. No término da aula, 
Maria veio lhe agradecer e perguntou como ele, um profes-
sor tão efi ciente, estava ali naquele fi m de mundo enquan-
to poderia muito bem estar em uma cidade grande dando 
aula e ganhando bem.

Olhou para Maria e pareceu que de seus olhos caia uma 

pequena lágrima, então ele respondeu que há muitos 
anos ele tinha o sonho de ser um grande mestre professor. 
Mesmo com a morte da mulher, fi cando com a fi lhinha de 
cinco anos, resolveu estudar, mas não compensava a vida 
dividida entre escola e casa, ainda mais que ganhara a 
conta porque tinha que fazer muitos estágios, era pedrei-
ro de dia e de noite estudante. Tentou levar no peito e na 
coragem mais as coisas se tornaram uma bola de neve, e 
para piorar a menina estava muito doente, cada vez que ia 
à busca de uma consulta demorava meses e até anos para 
que fosse atendida, e um dia, quando voltava da escola, 
cansado e desmotivado, viu que em sua casinha, velha e 
improvisada, de latas e paus, havia um carro branco e al-
gumas pessoas. Levou um choque. Quando entrou, viu que 
sua fi lhinha já não estava presente. Perguntou apavorado, 
e lhe disseram que teria que ser forte, pois ela agora esta-
va descansando. Então ele compreendeu que tinha perdi-
do mais alguém para a miséria precoce da vida.

Maria viu que ele disfarçava as lágrimas, lhe abraçou, lhe 
deu um beijo no rosto e perguntou:

– Mas porque não fi cou na cidade? Poderia sofrer menos 
que aqui, teria mais recursos, até para ensinar!

Ele olhou seriamente para Maria e disse:

– Sei que não sou um Mestre cujas qualidades superam 
os outros, é que na cidade para ter essa vida que você acha 
que eu mereço, para comprar um carro, um apartamento, 
uma casa boa e um plano de férias e de saúde, teria que 
fazer por um bom tempo de minha vida um monte de ho-
ras extras, e quem sabe por excesso de trabalho eu pe-
caria contra a minha verdadeira intenção de ensinar, pois 
excessivamente trabalhando para pagar minha comodi-
dade estaria talvez não ensinando como estou ensinando 
aqui. Não tenho nada, tenho quarenta e cinco alunos que 
amanhã serão o orgulho de uma nação e que com certe-
za terão uma vida melhor do que a minha. Agora vamos 
embora que você vai ter que fazer uma volta enorme para 
chegar na tua casa. Fala para seu pai usar madeira de aro-
eira que é bem mais resistente.

O professor
do sertão

* Poeta, escritor, diretor teatral e acadêmico de psicologia em 
Cascavel
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* Acadêmico de jornalismo em Cascavel

A sinfonia 
do silêncio

“E vinha gente de longe ouvir o relógio-armário, regalar a vista, 
deliciar o ouvido com a música prateada das pandas finas, 
aquela música que mais tarde, quando o relógio parado, ia 
marcar as horas do nosso remorso”

“E como José Feliciano se dirigisse para a porta que Quiqui-
na deixara entreaberta, Rosalina interrompeu-o. Por aí não. 
Pelo portão do quintal, ali no muro”

“É para lá que a gente vai, mais dia menos dia, disse ele, mas 
sem pensar muito na morte”

A ópera é dos mortos. É a tragédia cantada por aqueles que 
partiram para outras terras (do sem-fi m?). É a alegoria da 
vida de Rosalina e do sobrado, onde a morte não é passado, 
é presente e futuro. A ópera se desenrola e a orquestra que 
acompanha sua trama ora é tic-tac, ora é silêncio. Ninguém 
fala. Os rituais são obedecidos. Nada de mudar a engrena-
gem que a cada dia (escorrido) esmaga a vida.

A narrativa de Autran detém-se no íntimo de Rosalina. O 
instrospectivo-regionalista. Ela é fi lha única de João Capis-
trano Honório Cota e D. Genu, que após sucessivos partos 
“iam povoando o chão vermelho do cemitério”. Rosalina é a 
única que vinga e assume as personalidades contraditórias 
do pai, herdando dele o orgulho de um fracasso político, e do 
avô, Lucas Procópio. Os mortos cantam a tragédia em todo o 
romance, a começar pelos irmãos de Rosalina. Solitária, ela 
vive no sobrado somente com uma empregada muda, Qui-
quina, isolada das pessoas da cidade. Sua atividade é fazer 

fl ores de tecido e papel, entre 
o silêncio de Quiquina e dos 

relógios parados na sala.

No conjunto da obra de Autran, a morte é tema, assunto 
e motivo. Sempre nos levando aos míticos lugares. Escan-
cara o cinismo social. Eloqüente até mesmo quando em 
silêncio, consegue sossegar em nosso pensamento a inter-
rogativa: é para lá que nós vamos mais dia menos dia?

Foi dessa forma que Zé Feliciano entrou na vida do so-
brado. E assim mudou a vida dele e a de Rosalina. Essa 
chegada é reforçada mais adiante na obra, “Ele devia en-
trar sempre pelo portão. Foi o que ela quis dizer da primei-
ra vez, naquele dia faz muito tempo”. O narrador fi rma a 
posição que ele ocuparia na vida dela. Apenas um empre-
gado. Atrevo-me a dizer que essa chegada, reforçada nas 
palavras de Rosalina, mostra o corromper do corpo que 
adiante vai transtorná-la.

Ela não se casou, guardava um amor por Emanuel (o 
“deus conosco”). Emanuel é a sua única ligação com a 
cidade, aquele que, para o narrador, é o cordão umbilical 
que ainda resta entre a gente e o sobrado. “Seu Emanuel, 
só um, não aceita?”. Nas poucas visitas de Emanuel, Ro-
salina se preparava e o esperava, sempre com um vinho 
licoroso, sempre recusado por ele. Obrigado, café eu acei-
to. Emanuel sempre recusava. Sua oferta era em vão.

O grande coro de cantores lá estava, no cemitério. O ritu-
al de Autran sempre nos leva até lá. O avô e o pai de Rosa-
lina. Esses parecem reger a tragédia. O sobrado imutável 
fi cou, no silêncio dos relógios, agora do último, a pêndula, 
parada por Quiquina quando Roisalina se foi.

Existem romances que conseguem hipnotizar o leitor. 
Prendem-nos em sua teia e não nos livram, mesmo após 
a leitura. Envolvem-nos de tal forma que vagamos infi nita-
mente em seu cabedal de signifi cados, não os que saltam 
aos olhos, mas aqueles que simbolicamente conduzem 
essa perene e fecunda interpretação.

O jardim da RosaO jardim da Rosa

Autran DouradoAutran Dourado

A erva-daninhaA erva-daninha

O canteiro eternoO canteiro eterno
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literatura viva

CMYK

Da sinestesiaDa sinestesia
como pos-como pos-
sibilidadesibilidade

críticacrítica

(por 
Julliane Brita2

(por Anderson
Antikievicz Costa3

(por
Tiago Aramayo4

(por
Douglas Menegazzi5

Na letra de um antigo Na letra de um antigo bluesblues, Willie Di-, Willie Di-
xon cantava: “xon cantava: “you can’t judge a book by you can’t judge a book by 
looking at the coverlooking at the cover” (literalmente “você ” (literalmente “você 
não pode julgar um livro pela capa”). não pode julgar um livro pela capa”). 
Resolvemos desrespeitar Dixon para Resolvemos desrespeitar Dixon para 
escrever críticas de discos tendo como escrever críticas de discos tendo como 
parâmetro única e exclusivamente suas parâmetro única e exclusivamente suas 
capas. A equipe solicitou para que eu capas. A equipe solicitou para que eu 
escolhesse capas segundo um critério escolhesse capas segundo um critério 
estritamente plástico. Para desconstruir estritamente plástico. Para desconstruir 
a possibilidade de uma audição imedia-a possibilidade de uma audição imedia-
ta dos discos, selecionei quatro LPs de ta dos discos, selecionei quatro LPs de 
músicos não tão conhecidos assim. O re-músicos não tão conhecidos assim. O re-
sultado fi cou interessante na medida da sultado fi cou interessante na medida da 
disjunção entre as capas e o conteúdo disjunção entre as capas e o conteúdo 
para o qual elas servem de embalagem. para o qual elas servem de embalagem. 
Em grande parte, Willie Dixon estava cer-Em grande parte, Willie Dixon estava cer-
to! Phillip Glass é um compositor minima-to! Phillip Glass é um compositor minima-

lista contemporâneo, Adrian Belew é lista contemporâneo, Adrian Belew é 
um vocalista ligado à vanguardaum vocalista ligado à vanguarda pop  pop 
americana e a vocalista do Cocteau americana e a vocalista do Cocteau 
Twins, Elizabeth Fraser, que gravou Twins, Elizabeth Fraser, que gravou 
com Harold Bud, não é americana, com Harold Bud, não é americana, 
mas escocesa. À parte disso, as mas escocesa. À parte disso, as 
imagens também têm sua musica-imagens também têm sua musica-
lidade possível segundo os códigos lidade possível segundo os códigos 
da sinestesia. Assim como nos pre-da sinestesia. Assim como nos pre-

fácios de Borges para livros que nun-fácios de Borges para livros que nun-
ca deveriam ser escritos, nossas críti-ca deveriam ser escritos, nossas críti-

cas são o resultado musical de discos cas são o resultado musical de discos 
que nunca poderão ser ouvidos.que nunca poderão ser ouvidos.

Congruente ininterrupto ou o 
porquê de um melodiar

Uma banda descontínua

Notas de luz e sombra

Mirror Reflections

O contínuo é efêmero no que lhe contém. King Crimson traz em 
Discipline, disco de 1981, laços musicais próprios. Laços porque 
unem meticulosamente as notas, as canções, o disco. Próprios porque 

são formados de toda a desconstrução imprevisível do dicotômico rock 
experimental da banda. A voz polida da vocalista Adrian Belew sutilmente coloca-

da nas melodias quase truncadas de Robert Fripp e Bill Bruford, amparada 
pelos vocais ardilosos de Tony Levin. As canções são construídas frame 

by frame, como sugere a segunda faixa do Lado A.

Só há o funesto depois que houve a alegria. Esta só é reconheci-
da porque antes o fúnebre mostrou-se. Um intermitente de sons 
que são, afi nal, opostos entre si, mas que justamente por isso 
constroem a continuidade de uma melodia de festa, como em 
Elephant Talk, e de choro, de forma mágica em Indiscipline. 
Discipline, por sua vez, é a faixa que cristaliza o que King Cri-
mson tem em essência: força construtiva e formal a partir do 
desconexo que é guiado nas vias de fato da conformidade 
musical – uma nota entoa a próxima em tênue rescisão dog-
mática. Nunca, na história da crítica antecipada, se previu 
tão pouco de um repertório tão inovador.

Tem-se um ponto central ao qual 
levemente convergem e do qual tam-

bém são expandidos estranhos galhos 
em uma nebulosa espécie de espiral, com 

certo sentido matemático, contudo, com um 
fi m circular. Ponto esse não necessariamente mais 

importante no contexto, porém menos estranho. Há certa 
noção de normalidade nesse espaço mais focado da imagem. À medida que a 
visão deixa essa área central em direção às margens, tornam-se os galhos 
gradativamente poluídos em seus enlaces, indecifráveis e, sobretudo, 
misteriosos, formando um mosaico de interpretações e sentidos.

A voz da norte-americana Elizabeth Fraser é justamente o ponto cen-
tral – não em um sentido de valor, mas de normalidade –. É um cantar 
comedido, tranqüilo, suave e pausado, que surge nas horas certas 
sobre as melodias. Enquanto que na parte mais extensa da espiral 
encontra-se a mais pura representação dos acordes lentos, das 
cadências no ritmo, do progressivo em seus começos e fi ns, sons 
produzidos por Harold Budd, Robin Guthrie e Simon Raymonde, 
este responsável pelo toque francês à música do grupo.

Da normalidade vocal de Fraser, que tem por base letras intimis-
tas e autoquestionadoras, somos conduzidos pela espiral dos sons 
experimentais do The Moon and The Melodies, refl exo da década de 
60. Não em uma espiral contínua, exata, pois os caminhos que os 
galhos formam ao cruzarem-se infi nitamente também são infi nitos. 
Da mesma forma descontínua retornamos à calmaria, agora transfor-
mados pelas experiências por que passamos.

Se pudesse defi nir em uma só palavra, diria arreba-
tador. O simples fato de não estampar a própria 

cara na capa do disco já desvia os holofotes 
para o que realmente importa: a música. 

Em The Photographer, Philip Glass apre-
senta um reinventar da música clássica. 

Harmoniza violinos, cellos e piano, com ele-
mentos da música folk irlandesa. A vivacidade que o acordeom e 
o bodhran trazem ao já vigoroso som da música erudita chama 
a atenção. O que os puristas diriam ser um ultraje ao clássico, 
eu defi niria simplesmente como dom. Com esse álbum, Glass 
demonstra que para fazer música é preciso ter visão.

Ele soube ordenar cada nota, de forma a criar um universo 
musicalmente seqüencial. O ritmo envolvente da cultura cel-
ta incorporado pelo compositor transcorre de modo natural, 
em evoluções de emoção e êxtase, que provam a maestria 
de Philip Glass, o músico da visão, fotógrafo da melodia, de 
fl uidez cinematográfi ca.

O LP Time Further out - Miro refl ections, lan-
çado em 1989, de The Dave Brubeck Quartet, 

exprime exatamente seu título, algo como “Um tempo 
muito além – Refl exões de Miró”.

O quarteto recria o blues com melodia suave e gradativamente comple-
xa de acordo com temas surrealistas, aludindo à arte do surrea-
lismo do artista plástico espanhol Juan Miró. Cada nomen-
clatura de música é acompanhada de uma defi nição de 
tempo em números fracionais.

A inspiração da banda em relação à escola sur-
realista acontece não apenas no âmbito das 
poucas frases das canções que exprimem 
um mundo à parte onde as palavras confun-
dem a imaginação de fi guras imaginativas 

imaturas e simples, como se desenha-
das por crianças.

As composições são simples e migram 
para a complexidade como se nos en-
volvendo e nos reportando ao mundo 
subjetivo, fazendo com que as nuances 
dos instrumentos nos façam mergulhar 
pouco a pouco em nós mesmos.

As músicas não fogem ao espírito tí-
pico e melancólico do blues, mas a dife-
rença é a instrumentalização quase cons-
tante nas melodias.

Time Further out - Miro refl ections foi produzi-
do como se fosse em uma tela. Você, ao escutar, 
vai refl etir sobre ela. Ou seja, quer curtir uma boa me-
lancolia e refl etir sua existência, pois bem, aqui está.
5 Acadêmico de Publicidade e Propaganda em Cascavel

4 Jornalista cascavelense

3 Jornalista cascavelense

2 Acadêmica de Jornalismo em Cascavel

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

O padroeiro William Burroughs
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também

O AcasO
dá aRte

(por Equipe
Gazeta ALT

Já cantava Mallarmé que “um lance de Já cantava Mallarmé que “um lance de 
dados jamais abolirá ao acaso” – e a arte dados jamais abolirá ao acaso” – e a arte 
moderna se fez toda segundo o signo das moderna se fez toda segundo o signo das 
possibilidades em aberto. Obra aberta – possibilidades em aberto. Obra aberta – 
conceito desenvolvido por Umberto Eco conceito desenvolvido por Umberto Eco 
e que pressupõe a inclusão da dinâmica e que pressupõe a inclusão da dinâmica 
da recepção no próprio processo de sig-da recepção no próprio processo de sig-
nifi cação da obra artística –. Em tempos nifi cação da obra artística –. Em tempos 
de de Internet Internet é Luther Blisset, uma entidade é Luther Blisset, uma entidade 
coletiva que assina a autoria de manifes-coletiva que assina a autoria de manifes-
tos e romances criados em rede, quem in-tos e romances criados em rede, quem in-
corpora o signo do acaso como potência corpora o signo do acaso como potência 
de expressão artística. Blisset foi visto ron-de expressão artística. Blisset foi visto ron-
dando a redação do dando a redação do Gazeta ALT Gazeta ALT e peram-e peram-
bulando pelas salas de aula dos cursos de bulando pelas salas de aula dos cursos de 
jornalismo em Cascavel. Da infl uência de jornalismo em Cascavel. Da infl uência de 
sua prosa randômica nasceu o texto criado sua prosa randômica nasceu o texto criado 
por todos os estudantes que participaram por todos os estudantes que participaram 
de uma experiência de escrita automática de uma experiência de escrita automática 
provocada pela audição de músicas como provocada pela audição de músicas como 
sugestão sensorial para acelerar a imagina-sugestão sensorial para acelerar a imagina-
ção. Editamos o resultado misturando com ção. Editamos o resultado misturando com 
coisas escritas por John Cage, outro grande coisas escritas por John Cage, outro grande 
senhor do acaso na arte – o resultado é o senhor do acaso na arte – o resultado é o 
que você pode ler agora no texto que aqui que você pode ler agora no texto que aqui 
apresentamos. O padroeiro William Burrou-apresentamos. O padroeiro William Burrou-
ghs, inventor dos ghs, inventor dos cut-upscut-ups (técnica de escrita  (técnica de escrita 
disjuntiva), está conosco em nossa capa que disjuntiva), está conosco em nossa capa que 
reproduz uma de suas reproduz uma de suas shotgun paintingsshotgun paintings (pin- (pin-
turas feitas com tiros de espingarda em latas turas feitas com tiros de espingarda em latas 
de tinta). O alvo é você!de tinta). O alvo é você!

Melodia de timbres

(por
Silvio Demétrio1

Essa é uma estória. Há uma versão totalmente 
diferente. Não foi um gato que morreu na estrada, 
mas um cão. Já fazia algum tempo que eu não pa-
rava um instante assim para escrever sobre o que 
penso. Na verdade, há tempos que não paro para 
nada. Ao som de uma música, fazendo uma massa-
gem relaxante, tentando esquecer as mágoas, e co-
locando o coração para relaxar do estresse diário... 
Assim é a vida, num dia calmo, com suaves vozes.

Há lições que a gente recebe não para rejeitá-las, 
mas para utilizá-las a fi m de introduzir uma ação 
anárquica. Vou fazer agora o que você me disse, vou 
esquecer. Quero sentir que depois de ter sentido você 
poderei viver sem esse sentimento, quero pensar em 
mim e acima de tudo não sentir você.

O médico não sabia que doença era. Como estou 
me sentido agora? Exausta, cansada, com dúvidas, 
triste e alegre ao mesmo tempo, vontade de ir, para 
onde? Não sei, sentimento de estar sozinha. Não in-
teressa a percepção das proporções das coisas fora 
de nós, mas a experiência da identificação com tudo 
que está fora de nós. A conversa devia ser mais rica, 
cada observação desdobrando idéias insuspeitadas e 
giros de pensamento.

Lembrei de quando eu era criança. Às vezes passo 
longas horas nostálgicas. Tenho saudades. Com a ida-
de passamos a assumir inúmeras responsabilidades. Se 
pudesse voltava no tempo. Noite fria, silêncio nas ruas, 
dá vontade de me esconder debaixo da cama. Imagino 
barulhos não existentes, minha casa de madeira estra-
la, o medo continua a me fazer companhia. Digamos que 
essa idéia não tem base em fatos, mas surgiu após se ter 
varrido a desinformação.

Após essa constatação, a gente reúne energias, as nossas 
e as da natureza, a fi m de tornar este intolerável mundo 
suportável. Eu procuro um lugar que me faça feliz, com um 
sorriso que não seja apenas no meu rosto, mas também no 
meu coração. Nós sabemos que é uma melodia, mas uma 
melodia que ainda não cantamos. A força do impulso. Tão 
envolvente quanto a noite fria e barulhenta. Vermelho e es-
curo como um andar rastejante e obsceno de conquista, des-
prezo, possibilidade e consolo.

Temos, por assim dizer, mais do que precisamos. Índia, mis-
ticismo, muitas pessoas, elefantes. Deserto. Calmaria. É en-
tardecer. Uma forte brisa me leva para algum caminho. Está 
fi cando tarde. Talvez estejam lendo minha despedida. Espera 
incessante de que o fi m desse momento, apenas desse mo-
mento, esteja perto de um recomeço. Como é que a gente fará 
para se disciplinar? O supérfl uo fará isso por nós.

Raciocínio lógico: Na solidão dos sons, as violas tocam como 
mandam os dedos. O ritmo varia de acordo com as lágrimas que 
caem repentinas. Ele me disse que estavam se repetindo, que 
ele os tivera alguns anos antes, sonhos em que as coisas que ele 
via e que aconteciam, eram indistinguíveis das coisas cotidia-
nas. Loucura que leva a um destino que se encontra só no fi m.

Amando cegamente. Só isso podia ser uma previsão sobre o 
que tomar como base. Quanto ao outro, cuidado, como se diz, 
para não confundir dedo com lua quando você aponta pra ela. 
As areias do deserto a trouxeram para mim, quantas pedras 
brilhantes e pequenas como lindos diamantes, recheados de 
mistérios e um mistério, não as toque, você acabará seduzido e 
não cuidará mais de seu destino.

Em outras palavras, não há ruptura. Nossa poesia agora é a 
consciência de que não possuímos nada. Eu resisto. Não quero. 
Entre o clamor pela piedade e o implorar pelo esquecimento, eu 
fico. Resisto. Meu mundo é esse, minha alma, ainda que insolen-
te, nele deve continuar. Não quero seu ópio, não desejo a loucura. 
Meu devaneio é ainda viver.

A Arte, em lugar de ser um objeto feito por uma pessoa, é um pro-
cesso desencadeado por um grupo de pessoas. A Arte está socia-
lizada. Não é alguém dizendo alguma coisa, mas pessoas fazendo 
coisas, dando a todos (inclusive àqueles envolvidos) a oportunidade 
de ter experiências que de outra forma não teriam tido.

Seriamente, nós vamos entrar nessa?
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Acadêmicos que participaram do exercícioAcadêmicos que participaram do exercício

UNIVELUNIVEL
Anna Claudia Kaczan, Anna Paula, Carlos Militão, Claudemir Binati, 

Claudia Menon, Deummury de Souza, Eloi Almeida, Evandro Paulo Ada-
da, Isabela C. de Oliveira, Janaina Vicentin, Laís, Leandro C. Navarro, Ma-
riana Leite, Mariana Lioto, Marli T. Castilho Stempinhaki, Michele Cezar, 
Patrícia, Patrícia Sonsin, Paulo Vitor Segóvia, Siro Stempinhaki, Taise Gal-
dino da Silva, Valéria.

FAGFAG
Francieli Bado, Giordano A. Dal Pozzo, Jéssica, Kerlly Tavares, Kethleen Si-

mony, Letícia L. Queiroz, Munique Rossoni, Neyfi  Müller Soares, Poliana Hau-
penthal, Tatiane Oliveira.

UNIPARUNIPAR
Aline Heinrich, Cassiane Seghatti, Daniela Lenzi, Fabiana Padovan Viera, José 

Carlos A. Mota, Juliana Tokarski, Letícia Afonso Rosa Gar-
cia, Luciano Monteiro, Marcos Vinicius Granzotto, Maria de 
L. Piastrelli, Oniodi Gregolin, Roberto Carlos Semiguen, 
Silvana Deotti, Thaís Bortolanza Hernandes, Thayanne 
Leal, Vanessa Pámela Giacomini, Zeloir.
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Horóscopo Novelas

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side Cascavel West Side 

Sala 1: 10.000 A.C.Sala 1: 10.000 A.C. - aventura - sexta, segunda e terça 15h, sábado 
e domingo 19h.

Traídos pelo DestinoTraídos pelo Destino - drama - segunda e terça 19h e 21h05, sábado 
e domingo14h30, 16h40 e 21h.

Sala 2: EspertalhõesSala 2: Espertalhões - comédia - sexta, segunda e terça 15h30 e 
19h15, sábado e domingo 14h45, 16h30 e 19h10.

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - sexta, segunda e terça 20h55, sábado e 
domingo 20h50.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

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

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

Homem de FerroHomem de Ferro - aventura - quarta 14h, 16h30, 19h e 21h30.

Sala 2: Horton e o Mundo dos QuemSala 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sexta 15h50, sába-
do, domingo e quarta 14h10 e 15h50, segunda 17h40.

JunoJuno - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 17h40, 19h30 e 
21h20, segunda e terça 19h30 e 21h20.

Sala 3: Antes de PartirSala 3: Antes de Partir - drama - quarta 19h30 e 21h30.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - comédia-romântica - sexta, segunda e ter-
ça 19h e 21h10, sábado e domingo 14h40, 16h50, 19h e 21h10, 
quarta 15h10.

Elizabeth: A Era de OuroElizabeth: A Era de Ouro - épico - quarta 17h20.

Sala 4: O OrfanatoSala 4: O Orfanato - drama - sexta, segunda e terça21h20, sába-
do, domingo e quarta 19h20 e 21h20.

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - sexta, segunda e terça 19h, sábado, 
domingo e quarta 14h40 e 17h.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Os Reis da RuaBarigüi 1: Os Reis da Rua - policial- sexta e sábado 14h50, 17h10, 
19h30, 21h50 e 0h10, sábado e domingo 12h30, 14h50, 17h10, 
19h30 e 21h50, segunda e terça 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50.

Barigüi 2: Três Vezes AmorBarigüi 2: Três Vezes Amor - comédia romântica - sexta e sába-
do 13h, 15h40, 18h10, 20h50 e 23h20, domingo a terça 13h, 
15h40, 18h10 e 20h50. 

Barigüi 3: Imagens do AlémBarigüi 3: Imagens do Além - terror - 15h.

Um Plano BrilhanteUm Plano Brilhante - drama - sábado e domingo 12h40, 17h15, 
19h40 e 22h05, sexta, segunda e terça 17h15, 19h40 e 22h05.

Barigüi 4: JumperBarigüi 4: Jumper - aventura - 19h55.

As Crônica de SpiderwickAs Crônica de Spiderwick - aventura - 13h15 e 15h20.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Muita atividade profi ssional e êxito nos negócios e empre-
endimentos sociais estão previstos para você. Ótimo esta-
do mental, o que vai lhe dar mais rapidez ao ter que tomar 
decisões importantes.

O período vai favorecer você nas investigações, estudos, 
pesquisas e na medicina. Por outro lado, deverá evitar aci-
dentes, os negócios arriscados. Não acredite em falsas no-
tícias e boatos maldosos.

Será notado onde comparecer. Sua reputação será elevada 
e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas a 
sua volta. Para que tudo isso aconteça siga e dependa da 
sua própria capacidade.

Deverá enfrentar alguns obstáculos em seu lar. Mas, se usar 
de fato a inteligência, conseguirá superá-los com sucesso. 
Boa fase para adquirir a casa própria e para elevar-se no 
campo profi ssional.

Oportunidade no setor comercial, com probabilidade de 
lucros. No período, devido a sua maneira de ser, bastante 
alegre, extrovertido e com jovialidade, tudo isso poderá se 
evidenciar mais ainda.

Momento um tanto quanto agitado para você. Deverá to-
mar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosis-
mo que de nada adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. Não 
se descuide da saúde.

Uma mudança na sua maneira de se relacionar ou de se 
comunicar será necessária. Não adianta estar em sintonia 
emocional com as pessoas; será preciso saber o que você 
quer com relação a elas.

O planeta Marte difi cultará o convívio familiar devido às di-
vergências práticas e emocionais. Tendência a perder sua 
tranqüilidade e privacidade no lar. Possibilidade de guardar 
mais dinheiro.

Dia positivo que vai benefi ciar muito você e de modo deci-
sivo. Não dê crédito a rumores e boatos. Data positiva para 
fazer mudanças. Invista mais no seu potencial criativo nes-
te período.

Propício no plano profi ssional, fi nanceiro e amoroso. Mo-
mento favorável para jogos, loteria sorteios e casamen-
to. Aproveite para organizar os trabalhos mais difíceis e 
ordenar planos e metas.

Alguma prudência é aconselhável, uma vez que vai afas-
tar a possibilidade de que você possa se perder em algum 
pequeno negócio. Infl uências benéfi cas. Saúde, dinheiro e 
amor sob bons fl uxos astrais.

Aproveite uma oportunidade para mudar, fazer novas ami-
zades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, as-
sim, você vai mostrar experiência. Tudo estará bem neste 
dia e até depois de amanhã.

Uma Chamada PerdidaUma Chamada Perdida - suspense - sexta e sábado 17h25, 21h55 e 0h05, do-
mingo a terça 17h25 e 21h55. 

JumperJumper - aventura - 15h e 19h15.

Barigüi 5: Super HeróiBarigüi 5: Super Herói - comédia - sexta e sábado 13h50, 15h45, 17h40, 19h35, 
21h40 e 23h45, domingo a quinta 13h50, 15h45, 17h40, 19h35, 21h40.

Barigüi 6: Quebrando a BancaBarigüi 6: Quebrando a Banca - drama - sexta e sábado 13h30, 16h05, 18h40, 
21h15, e 23h55, domingo a terça 13h30, 16h05, 18h40e 21h15. 

Barigüi 7: Velocidade Sem LimitesBarigüi 7: Velocidade Sem Limites - ação - 13h20, 15h25, 17h30, 19h45 e 22h.

Barigüi 8: Antes de PartirBarigüi 8: Antes de Partir - drama - 17h35, 19h50 e 22h10.

Horton e o Mundo dos Quem Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 13h10 e 15h20.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Homem de FerroEstação 1: Homem de Ferro - aventura - quarta 14h, 16h40, 19h20, 22h30.

Três Vezes Amor Três Vezes Amor - comédia romântica - sexta a terça 12h50, 15h15, 17h40, 
20h05 e 22h30.

Estação 2: Um Plano BrilhanteEstação 2: Um Plano Brilhante - drama - 12h30, 14h35, 16h40, 18h45, 20h50 
e 22h55. 

Estação 3: Imagens do AlémEstação 3: Imagens do Além - terror - sexta a terça 20h20 e 22h20.

Três Vezes AmorTrês Vezes Amor - comédia romântica - terça a quarta 16h20, 18h45 e 21h20.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - sexta a quarta 12h20, 14h20, 16h20 
e 18h20, sexta a terça 12h20 e 14h20.

Estação 4: JumperEstação 4: Jumper - aventura -13h, 15h, 17h, 19h, 21h e 23h.

Quebrando a BancaQuebrando a Banca - triller - quarta e quinta 13h10, 15h45, 18h20 e 20h55. 

Estação 5: Super HeróiEstação 5: Super Herói - comédia - 12h45, 14h40, 16h35, 18h30, 20h25 e 22h20.

Estação 6: Quebrando a BancaEstação 6: Quebrando a Banca - triller - sexta a terça 13h10, 15h45, 18h20, 
20h55 e 23h30.

Homem de FerroHomem de Ferro - aventura - quarta 13h, 15h40, 18h20 e 21h.

Estação 7: Uma Chamada PerdidaEstação 7: Uma Chamada Perdida - terror - 13h30, 15h35, 17h40, 19h45, 21h50 
e 23h55.

Estação 8: Antes de PartirEstação 8: Antes de Partir - drama - sexta a terça 18h45, 21h e 23h15.

Loucas Por Amor, Viciada Por DinheiroLoucas Por Amor, Viciada Por Dinheiro - comédia - sexta a terça 12h, 14h15 e 16h30.

Os Reis da RuaOs Reis da Rua - crime - quarta e quinta 17h, 19h20 e 21h40.

JumperJumper - aventura - 13h e 15h.

Estação 9: Meu Nome Não é JohnnyEstação 9: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 13h45, 16h25, 19h05 e 21h45.

Estação 10: Homem de FerroEstação 10: Homem de Ferro - aventura - quarta 12h, 14h40, 17h20, 19h55 e 23h30.

Os Reis da RuaOs Reis da Rua - crime - sexta a terça 12h20, 14h40, 17h, 19h20, 21h40 e 0h.

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

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

Cine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos QuemCine Catuaí 2: Horton e o Mundo dos Quem - animação - sábado e domingo 

15h45 e 17h30, sexta, segunda e terça 17h30.

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

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

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

Cine Catuaí 5: Os Reis da RuaCine Catuaí 5: Os Reis da Rua - policial - sábado e domingo 15h30, 17h30, 
19h45 e 22h, sexta, segunda e terça 17h, 19h e 21h.

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

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

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Homem de FerroSala 1: Homem de Ferro - ação - quarta e quinta 17h15, 19h50 e 22h20.

Atos que Desafi am a MorteAtos que Desafi am a Morte - suspense - sexta a terça 19h45.

Sala 2: 10.000 A.C.Sala 2: 10.000 A.C. - aventura - terça, sábado domingo e feriado 18h. 

JumperJumper - aventura - diariamente 20h15 e 22h30. 

Sala 3: Meu Nome Não é Taylor, Drillbit TaylorSala 3: Meu Nome Não é Taylor, Drillbit Taylor - comédia - segunda a sexta 
19h45 e 22h, sábado domingo e feriado 17h30, 19h45 e 22h.

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

Cineplex Cineplex 

Sala 1: Awake: A Vida por um FioSala 1: Awake: A Vida por um Fio - suspense - segunda a sexta 17h30, 19h40 
e 21h50, sábado, domingo e feriado 15h20, 17h30, 19h40 e 21h50.

Sala 2: As Crônica de SpiderwickSala 2: As Crônica de Spiderwick - aventura - segunda a sexta 17h15, 19h30 
e 21h30, sábado, domingo e feriado 14h30, 17h15, 19h30 e 21h30.

Sala 3: Um Amor de Tesouro Sala 3: Um Amor de Tesouro - aventura - segunda, terça e sexta 17h, sábado 
e domingo 14h20 e 21h40.

Maldita SorteMaldita Sorte - comédia romântica - sexta a terça 19h20 e 21h40.

Homem de FerroHomem de Ferro - quarta e quinta 14h20, 16h45, 19h10 e 21h40.

Sala 4: Antes de PartirSala 4: Antes de Partir - aventura - diariamente 19h e 21h20.

Horton e o Mundo dos QuemHorton e o Mundo dos Quem - animação - sábado, domingo e feriado 15h.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

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

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

Juno - comédia - diariamente 19h30.

Onde 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 - 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. 

Terça - Perpétua encontra Demétrio e Ísis com Vavá e Pachola. Ela fi ca aliviada, mas 
se assusta ao saber que Pachola também é um homem-lobo. Cassandra ameaça 
matar Júlia, caso algo de ruim aconteça com Janete e Lucas. Amália liga para Gór e 
conta que Cassandra marcou uma reunião para desmascarar seu plano. 

Quarta - Gór, Meduso e Meta-César vão à reunião na Progênese. Paola vai à mansão 
e Batista avisa que não tem ninguém em casa. Capeletti se aproxima de Marcelo e o 
cutuca para ver se ele está vivo. Marcelo agarra os pés de Capeletti e o derruba. 

Quinta - Batista tenta beijar Paola, mas ela desvia e se enrosca por trás dele. Paola se 
transforma em cobra e fi ca enroscada no pescoço de Batista. Janete tem uma visão e 
avisa que a batalha entre o a Liga do Bem e os mutantes do mal será terrível. 

Sexta - Cassandra mostra os extratos bancários da Progênese para os participantes 
da reunião e todos fi cam perplexos ao descobrir que Gór, Metamorfo e Meduso es-
tão roubando a empresa. Gór tenta hipnotizá-los, mas todos desviam o olhar. 

Sábado - Perpétua testa os sinais vitais de Pachola e avisa que ele não está respi-
rando. Vavá pede para ela dar um choque em Pachola e ela lança raios elétricos 
próximos ao coração dele. Pachola continua sem respirar e Perpétua insiste. 

Segunda - Tatiana tem medo de fazer reconhecimento de Jack na delegacia. 
Araci conta para Sofi a que Lúcio foi assassinado na porta do Glam. Bernstein 
fi ca muito abalado com a morte de Lúcio e deixa seus colegas surpresos. Tomás 
foge e deixa Antônio preocupado. 

Terça - Wagner acha que Rebeca quer dizer que matou Lúcio para livrar Tomás 
da acusação. Antônio comunica Rafael que ele não deve sair da cidade, pois é 
suspeito de ter matado Lúcio. Tomás aparece na delegacia e diz para delegada 
não acreditar na mãe. 

Quarta - Na delegacia de polícia, Tatiana nega que Estéfano seja Jack e se diz 
confusa. 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. 

Quinta -. Miguel entrega o resultado do exame de DNA nas mãos de Rafael. 
Tatiana liga para o disque denúncia e acusa Estéfano de ter assassinado 
Lúcio. Lígia diz a Wagner que acha que a filha Amanda pode estar envolvida 
na morte de Lúcio. 

Sexta - Na delegacia, Antônio interroga Amanda sobre o assassinato de Lúcio. 
MP3 pergunta à Nadira o que Amanda foi fazer na delegacia. Miguel entrega o 
anel de Verônica para Rafael e diz para o fi lho entregar para a mulher amada. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Eleanora diz a Florinda que a resposta do concurso pode demorar um pou-
co. Laura revela a Miguel que tem compaixão por Cândida. Cândida parabeniza Diogo 
por assumir a prefeitura e o aconselha a esperar o ofício do novo cargo antes de tomar 
posse. Viriato conta a André que ele e Edith terão que se mudar. Magnólia arruma o 
novo quarto de André. 

Terça - Raquel volta a Passaperto acompanhada do sargento Albucacys. Trajano 
avisa Raquel que mandou chamá-la para prestar depoimento. Gaspar explica a 
Guilhermina que nunca pensou em abandoná-la. Miguel teme que Raquel o culpe 
pela morte de Henrique. Ana diz a Escobar que suas contrações pararam depois 
que pediu ajuda à Virgem. 

Quarta - Padre Inácio diz a Laura e Miguel que Cândida está arruinada. Cândida paga 
Germano, que olha cobiçoso para as jóias no cofre. Ciro canta embaixo da janela de 
Florinda. Ela diz que vai ser estrela em Hollywood e fecha a janela. Viriato, Magnólia 
e Edite elogiam André como coroinha. Galileu elogia o trabalho de Lídio. Lídio pede 
Dulcina em casamento e ela aceita. 

Quinta - Penúltimo capítulo.

Sexta - Último capítulo.

Sábado - Reapresentação do último capítulo.

Segunda - Renato oferece dinheiro a Ivete para comprar sua parte na Flor da Pele. Nor-
ma coloca um vídeo de Sonia na TV para assustar Dominique. Robson, Sheila, Rakelli e 
Felipe se apresentam no concurso de dança. Rakelli e Felipe vencem o concurso. 

Terça - Robson decide ajudar nas obras da Flor da Pele. Dominique se assusta ao 
ver os óculos de Sonia na mochila. Joana desconfi a que Dominique esteja pegando 
as coisas de Sonia para chamar a atenção. Fernanda e Luiza não se conformam em 
ter que morar juntas. 

Quarta - Sheila pressiona Norma a lhe dar dinheiro, senão conta a todos seu segredo. 
José Henrique diz a Sheila que não pode processar Guilherme, pois já tem um processo 
contra a empresa, mas resolveu blefar. Débora se muda para a casa de Eduardo. 

Quinta - Dominique diz a Guilherme que Norma é o fantasma. Norma diz que veio procu-
rar o seu celular. Guilherme remexe no bolso dela e tira a chave de sua casa. Ivete conta 
a Joana que no passado recebeu fotos de Gaspar beijando outra mulher. 

Sexta - Gaspar diz que Ivete acabou com a sua vida, mas ela garante que não se arre-
pende de nada. Paulo e Guilherme fecham um pacote na clínica Beleza Pura e uma 
festa com todo elenco para uma semana depois da inauguração da clínica em frente. 

Sábado - Joana acusa Guilherme de estragar a sua festa. O engenheiro tenta se explicar, 
mas Joana replica que ele sempre acha que nunca é culpado de nada. Gaspar aconse-
lha Felipe a se afastar mesmo de Rakelli, senão irá sofrer assim como ele sofreu. 

Segunda - Ezequiel tem uma premonição. Renato abre a porta de sua casa e 
encontra Sílvia. Sílvia se prepara para atacar Renato, mas a campainha toca. 
Ezequiel conta o que aconteceu à Maria Paula e ela pergunta a Ferraço sobre 
o paradeiro de Sílvia. 

Terça - Sílvia ameaça processar Maria Paula. Ferraço insiste que jantem jun-
tos, mas Maria Paula diz que não quer proximidade com ele. Dália, Heraldo 
e Bernardo descobrem que o restaurante está no vermelho. Zidane pede Gis-
laine em casamento. 

Quarta - Débora leva o calendário para Antônio e os mecânicos verem. Lu-
cimar diz a Antônio que Débora está grávida. Dália e Heraldo pressionam 
Bernardinho sobre as contas atrasadas. Sílvia ri na porta de uma delegacia. 
Sílvia denuncia Ferraço.

Quinta - Sílvia diz que Ferraço enganou Maria Paula e mostra documentos 
para o delegado, mas ele alega que faltam provas. Juvenal sugere que Maria 
Paula aceite a proposta de casamento de Ferraço para agradar o filho e re-
cuperar a sua fortuna.

Sexta - Sílvia espera Bárbara sair e entra na casa de Ferraço. Sílvia quer 
abrir o cofre. Bárbara ouve Sílvia dizer que denunciou Ferraço. O empresário 
chega e Branca conta sobre a denúncia. Ferraço avisa Barreto do acontecido. 
Renato insiste que a mãe se case com Ferraço.

Sábado - Gioconda e Lenir visitam Branca. Barreto procura o delegado e per-
gunta se Sílvia esteve na delegacia. Barreto confirma que Sílvia denunciou 
Ferraço e que o delegado já procurou Maria Paula. Maria Paula fala para 
Ferraço que aceita se casar com ele.

Segunda - Lola, enquanto Lalo, odiava Billy mas agora está completamente impres-
sionada com ele e, tudo que Lalo detestava nele, agora lhe parece encantador. Gra-
ce percebe que há uma química entre os dois e sente ciúme. Billy aparece diante de 
Lola completamente nu.

Terça - Fernando, ao ver Lola e Billy semi-nus fi ca arrasado e vai embora. Ele fala por 
telefone com Grace e cada um tenta conseguir mais informações sobre Lola e Billy. 
Fernando encontra Lola na editora e pergunta se ela foi para a cama com Billy. 

Quarta - Billy tenta convencer Lola a ir com ele a Estocolmo. No dia seguinte ela 
comenta com Grace a proposta. Grace diz a Lola que ela não existe, não tem passa-
porte. Mas Lola diz que é sua chance de recomeçar e diz a Billy que aceita. 

Quinta - Fernando se reúne com Billy e diz que está apaixonado por Lola.  Fernando, 
desesperado e sem saber o que fazer para evitar que Lola vá embora, acaba se em-
bebedando. Gastão e Pato se preocupam ao ver Fernando naquele estado. 

Sexta - O tio de Nícolas pede a ele que guarde alguns comprimidos de droga sinté-
tica. Assustado e temendo ser descoberto, ele decide esconder a droga na caixa 
de compridos de Andrei. Andrei, nervoso por que está prestes a saber o resultado 
do exame de DNA, pede a Júlia que lhe dê um calmante e ela, por engano, lhe dá a 
droga deixada por Nícolas. 

Sábado - Natália abre o envelope e confi rma que Téo é seu pai biológico. Nesse 
momento chega à editora um tabelião e informa que Carol deixa todos os bens para 
a fi lha. No dia seguinte Natália chega à editora e informa a todos que pretende exer-
cer seu poder. Andrei fi ca surpreso, discute com a fi lha e acaba se embebedando. 
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Amélie Poulain é uma jovem solitária – não neces-
sariamente algo ruim - sem grandes ambições. Certo 
dia encontra no apartamento onde mora uma caixi-
nha escondida, a qual, posteriormente descobriria, 
pertencia a um garoto que ali morou décadas atrás. A 
simpática moça resolve encontrar o dono e devolver 
a caixinha. Ação que a fez sentir recompensada e aí 
se tem o primeiro ponto de virada do fi lme. Ela decide 
então resolver os pequenos problemas das pessoas 
que a rodeiam. O interessante é que Poulain se utiliza 
das mais complicadas estratégias para atos relativa-
mente simples e é com essas singulares jornadas que 
preenche os vazios da sua vida. Amélie Poulain é po-
esia feita do trivial. Mostra que nossa satisfação vem 
das coisas pequenas geralmente ignoradas.

O diretor francês Pierre Jeunet assina esta obra 
de arte que é O fabuloso destino de Amélie Poulain, 
fenômeno mundial de crítica e de público em 2001 
e que se tornou referência como fórmula da chama-
da Nova Comédia Romântica. Junção singular entre 
o apurado gosto visual e a delicada ironia de Jeu-
net com o encanto e carisma da atriz Audrey Tatou. 
Destaque para a trilha sonora de Yann Thiersen e 
para a belíssima fotografi a em tons verdes, verme-
lhos e azuis inspirada na obra do artista plástico 
brasileiro Juarez Machado.

Amélie PoulainAmélie Poulain

O sentido 
humano em 
Miyazaki e 
Jeunet

mesmo tempo em que há 
uma obrigatoriedade da 
vida social, há a existência 
subjetiva de sentimentos, 
vontades e concepções que 
permanecem na instância do privado. Ora, os confl itos se fa-
zem quando essa instância particular se põe à frente do mun-
do socializado, de modo que, “as nossas posses particulares 
(...) são muito mais urgentemente necessárias que qualquer 
parte do mundo comum”.

As dicotomias faladas que se apresentam diluídas nas duas 
instâncias, e a consciência de que determinadas coisas de-
vem ser ocultadas e outras expostas, faz com que no caso de 
Persona o isolamento apareça de maneira diferente, pois são 
duas manifestações de desacordo com a vida social. Para a 
atriz, a liberdade do isolamento, e, para a enfermeira, a neces-
sidade social, o que resulta numa experiência de ambas, em 
que o retraimento apresenta-se tal qual coloca Arendt, como 
uma “contradição com a condição humana da pluralidade, que 
simplesmente não pode ser suportada durante muito tempo”. 
É por esse motivo, talvez, que se inicia uma relação de extre-
ma proximidade entre as duas, de forma que a personagem 
da enfermeira socializa sua vida individual, não havendo mais 
a percepção da “diferença objetiva e tangível entre ser livre e 
ser forçado pela necessidade”.

Acredito, ainda, que aqui se coloca a grande questão sobre 
tal tema, considerando que a privacidade ultrapassa a ins-
tância das “quatro paredes da propriedade particular”, cons-
tituindo-se em “uma fuga do mundo exterior como um todo 
para a subjetividade interior do indivíduo”, de forma que a des-
privatização e a desindividualização dos pensamentos e das 
paixões, que aparentemente são escolhas diante do mundo 
público e social, são agora necessidades que se fazem sem 
a autorização consciente do indivíduo, haja vista que ambos 
os extremos (a aparição pública e o isolamento contínuo) 
não são suportados por muito tempo, tal qual coloca 
a autora. Para ela, ainda, “estar em solidão signifi ca 
estar consigo mesmo” ainda que o seja apenas virtu-
almente, pois “o ato de pensar, embora possa ser a 
mais solitária das atividades, nunca é realizado intei-
ramente sem um parceiro e sem companhia”.

É por esse motivo, talvez, que a socialização das 
coisas individuais seja tão necessária, pois “ser vis-
to e ouvido por outros é importante pelo fato de 
que todos vêem e ouvem de ângulos diferentes” e 
tal troca é o que permite a transformação, o apro-
fundamento e a realização de novos conhecimen-
tos, levando em conta que “o mundo comum acaba 
quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe 
permite uma perspectiva”.

seja, cada uma assume a personalidade ou personagem da 
outra para desempenhar seu papel.

No decorrer do fi lme uma simbiose começa a acontecer 
entre as duas mulheres, com o clímax quando Alma lê confi -
dências de Elizabeth, o que gera um confl ito em que as duas 
personas não mais se diferenciam e isso é orquestrado por 
Bergman com uma maestria absurda, utilizando-se de lin-
guagens cinamatográfi cas e se aproveitando da sua última 
fotografi a em preto-e-branco de Sven Nykvist.

Se o fi lme fosse só isso, já seria um clássico por sua con-
quista narrativa, mas, além disso, o fi lme é um poema vi-
sual. A seqüência inicial é de uma metalinguagem quase 
surrealista que já rendeu estudos devido ao chamado enig-
ma quase que indecifrável. De certa forma, Bergman aqui 
já utiliza o princípio de outro dramaturgo, Bertold Brecht, 
pois não só o prólogo ali está, como várias técnicas de 
cinema, para criar um efeito de distanciamento e avisar o 
espectador que aquilo não é real, mas um fi lme. Tanto que 
em determinado momento, a película se rompe dando a 
impressão de que o fi lme foi queimado no projetor. É por 
conta disso que quando imagens reais entram em confron-
to com a fi cção do fi lme, causam um terrível estrago. É o 
caso do bonzo vietnamita que ateia fogo no próprio corpo 
em protesto, e a presença masculina mostrada num fl ash 
de poucos segundos de um pênis ereto, mais tarde subs-
tituído por algo que lembra uma vagina dentada, e ainda 
a imagem de corpos idosos em um necrotério “para lem-
brarmos que somos seres fi nitos” sendo substituídos pelos 
rostos em close das duas personagens principais.

Segundo Jacques Aumont, para Bergman o rosto é a super-
fície visível que remete a um interior invisível, ou seja, uma 
persona para fora, outra para dentro, o exterior e a alma, por 
isso talvez para ele o parasitismo de um para o outro tal qual 
o ator para sua personagem tenham conseqüências irreme-
diáveis de auto-conhecimento, e posterior isolamento, como 
foi o caso do próprio Bergman na Ilha de Fårö.

Há um preço alto para aqueles que se dedicam a conhecer 
tão bem a alma humana.

O fi lme Persona será exibido neste sábado dia 03/05 às 
19h30 no SESC Cineclube Silenzio em Cascavel/PR. A en-
trada é gratuita.
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* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade

Da alma para Alma

Indivíduo e Sociedade:
Necessidade Social e a Liberdade do Isolamento

“Que o cinema seja o meio que me expresso, é absolutamente 
natural. Fiz-me compreender numa língua que passava ao lado 
da palavra de que carecia, da música que não sabia tocar, da 
pintura que me deixava indiferente. Subitamente tive a possi-
bilidade de me corresponder com o  mundo numa linguagem que 
literalmente fala da alma para a alma, em  termos que quase de 
maneira voluptuosa, escapam ao controle do intelecto”
Ingmar Bergman

“Basta uma pessoa se fechar com seus pensamentos para colo-
car entre si e nós toda uma fronteira, com soldados, limites e um 
mar desconhecido separando”.
Rachel de Queiroz

Stanislavsky, famoso dramaturgo e teórico do teatro, 
escreveu que, para o êxito completo da futura interpre-
tação, era necessário que o ator fosse o parasita da per-
sonagem, nutrir-se dela, a dissecasse a tal ponto que em 
determinado momento se tornasse a personagem. Apoia-
do em Jung, essa construção de persona (como também 
são conhecidas as máscaras do teatro clássico) já se dá 
naturalmente quando agimos de um modo no convívio so-
cial e de outro na privacidade.

Ingmar Bergman sabia disso, desde 1940 trabalhava 
com teatro e percebia as nuances facetárias de atores, 
que, ao recorrer a essas táticas, acabavam por perder um 
pouco ou esquecer-se de sua persona original. Por isso o 
fi lme Persona, vai se estender não só nesse princípio, mas 
inacreditavelmente em todas as ramifi cações que o senti-
do da palavra consiga chegar.

Hesitei muito antes de escolher um Bergman para exibir, 
tanto que no decorrer do ano passado nenhum foi exibido. 
Quase todos os fi lmes do diretor sueco têm elementos que 
mergulham fundo na dramaturgia que muitos não consegui-
ram levar ao palco, dadas suas limitações para explorar mi-
nuciosamente a alma humana, seja à luz da psicologia, da 
eterna busca por Deus e conseqüentemente o Seu silêncio, 
ou pela vertente existencialista mais dolorosa possível.

Persona não é diferente, chega a ser inconcebível a pro-
fundidade da discussão que vai de Jung a Kierkegaard, com 
poucos diálogos e em apenas 81 minutos. Bergman mantém 
em planos claustrofóbicos as duas personagens: Elizabeth, 
uma atriz que teve um surto enquanto interpretava Electra de 
Sófocles e com isso deixa de falar – embora antes extrover-
tida –, para em silêncio encontrar sua verdadeira persona, e 
a enfermeira Alma, tímida e analítica que se reclusa com a 
primeira para um melhor tratamento.

Logo nos primeiros momentos, dadas as circunstâncias de 
Elizabeth, os papéis já são invertidos, Alma tem que se co-
municar apesar de introvertida com uma interlocutora total-
mente calada que se expressa agora por gestos e olhares, ou 

Ao pensar que o fi lme referencial desta semana era Perso-
na de Ingmar Bergman, tive diversas dúvidas sobre o que es-
crever. Primeiro por se tratar de Bergman e toda a complexa 
subjetividade discutida por ele, segundo, por levantar dema-
siadas questões que ultrapassam a sociologia, exigindo as-
sim, discussões interdisciplinares que talvez estejam muito 
além da minha alçada. Decidi, portanto, discutir a questão de 
gênero e as relações extra-racionais presentes entre as duas 
personagens do fi lme. Recorri para isso à Simone de Beau-
voir e suas discussões sobre a feminilidade, chegando fi nal-
mente a uma questão que, acredito eu, faz-se base sólida de 
todas as outras presentes no fi lme (inclusive a de gênero), 
tratando-se necessariamente da desconstrução da privacida-
de e do individualismo na sociedade contemporânea.

Creio que as preocupações de Émile Durkheim a respeito da 
solidariedade orgânica e do desmembramento do corpo so-
cial em um aglomerado de indivíduos solitários tem-se cada 
dia mais tornado realidade. E quem realiza essa discussão 
com maestria é a fi lósofa Hannah Arendt no livro A Condição 
Humana. Para ela, “o mundo ao mesmo tempo separa e es-
tabelece uma relação entre os homens”, causando uma divi-
são extremamente rígida, embora fl utuante, dentro do corpo 
social entre as esferas pública e privada da vida social do 
homem, de forma que há um “enriquecimento da esfera pri-
vada”, resultado imediato do “moderno individualismo”, em 
contrapartida direta à socialização do indivíduo.

Penso, inclusive, que o sucesso de reality shows, por exem-
plo, decorram dessa realidade, tendo em vista que a sociali-
zação do isolamento, como é o caso de BBBs, apresenta uma 
situação limítrofe da vida humana, considerando o fato de 
que aqueles indivíduos são retirados de seus agrupamentos 
sociais e colocados em um ambiente e grupo estranhos, es-
tabelecendo a necessidade de realizar adaptações nos com-
portamentos deles para a aparição pública em uma situa-
ção desconhecida. Segundo a autora, “uma existência vivida 
inteiramente em público, na presença dos outros, torna-se, 
como diríamos, superfi cial”, o que é o caso do programa. 

Para Arendt, há uma dicotomia entre necessidade e liber-
dade, entre futilidade e realização e entre vergonha e honra, 
que baseiam o que aparentemente sejam as condições de 
escolha entre o que deve ser público e o que deve ser privado, 
de forma que a individualidade é posta em jogo no momento 
em que há a necessidade de expor-se diariamente nas ações 
socializadas do homem. Isso em conseqüência de saber-se 
que existe uma prescrição social que exige do indivíduo a 
sustentação dos papéis sociais realizados por ele, em detri-
mento às questões particulares de sua existência. Assim, ao 

A Viagem de ChihiroA Viagem de Chihiro
Um dos animes mais interessantes a que assisti. 

Produção de 2001, do cultuado Hayao Miyazaki, que 
levou dezenas de prêmios, dentre eles: Oscar de Ani-
mação; Urso de Ouro, no Festival de Berlim; Melhor 
Filme Asiático, no Hong Kong Film Awards; e Melhor 
Filme de 2001, da Academia Japonesa de Cinema. 
Muito distante dos desenhos japoneses a que es-
tamos acostumados, A Viagem de Chihiro, que traz 
nuances da inocência e da independência de outras 
obras de Miyazaki, transcende os limites do gênero.

A pequena Chihiro de dez anos e seus pais estão de 
mudança para outra cidade. Ao optarem por um ata-
lho, perdem-se e acabam em frente a um túnel de uma 
escuridão infi nita. Movidos pela curiosidade, os pais de 
Chihiro decidem atravessá-lo. A menininha, mesmo 
com medo, os segue. Do outro lado, um lugar também 
completamente desconhecido, com restos de civiliza-
ção emergindo do verde da paisagem. Caminham até 
que chegam a uma velha vila misteriosamente abando-
nada, onde os pais de Chihiro se empanturram com a 
comida que encontram. Ao cair da noite o lugar se revela 
uma casa de banho para deuses japoneses e por se ali-
mentarem com a comida das divindades, são transfor-
mados em porcos. Chihiro, com a ajuda de um menino 
chamado Haku, torna-se empregada da feiticeira Yuba-
ba, o que evita que ela também seja transformada em 
animal. Porém, há um preço, ela perde seu verdadeiro 
nome. A saga de Chihiro é a busca da libertação e salva-
ção dos pais e a recuperação de sua identidade.

Tem-se um ponto de certa estabilidade, surge um pro-
blema, a solução, e um retorno ao ponto inicial com a 
personagem transformada pelo processo. Nessa estru-
tura que pode ser referenciada à 
narrativa clássica do cinema 
norte-americano – que de 
certa forma justifi ca sua 
grande aceitação e o 
Oscar de Animação 
em 2003 -, Chihiro, a 
partir da experiên-
cia da necessidade 
como força mor de 
aprendizado assimi-
la valores tipicamen-
te japoneses, como a 
importância do respeito 
àqueles que vieram an-
tes e o valor de uma 
existência de auto-
conhecimento.

Para os que gos-
tam de compara-
ções, a mais comum 
é com Alice no País das 
Maravilhas, porém, me-
nos psicodélico no que 
tange ao tratamento de 
uma realidade alternati-
va; e com História Sem Fim, 
na relação entre a menina 
Chihiro e o menino Bastian 
no que se refere a motiva-
ções, fortalecimento pes-
soal e resultado psicoló-
gico. Enfi m, é uma aventura 
do cinema fantástico muito 
singular que vale a pena ser 
apreciada, degustada com a 
maravilhosa trilha sonora.
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Émile Durkheim nasceu em Épinal, Vosges, em 15 
de abril de 1858. Em Paris, interessou-se por fi losofi a. 
Em 1887, assumiu em Bordéus a primeira cadeira de 
sociologia instituída na França. Em 1896, fundou o 
periódico L’anné e Sociologique; e, em 1902, passou 
a lecionar sociologia e educação na Sorbonne.

Quatro obras capitais. A abordagem com que 
Durkheim debruçou-se sobre a sociologia se anuncia 
nas obras La division du travail société: A divisão do 
trabalho social, 1893, e Les Règles de la méthode 
sociologique: As regras do método sociológico, 1895. 
Na primeira, analisa o problema da ordem num siste-
ma social de individualismo econômico. Na segunda, 
defi ne fato social e esquematiza a trama metodológi-
ca com que estudou os fenômenos sociais.

O fato social é experimentado pelo indivíduo como 
uma realidade independente que ele não criou e 
não pode rejeitar como as regras morais, leis, cos-
tumes, rituais e práticas burocráticas ofi ciais, entre 
outras. Partindo da exterioridade dos fatos sociais, 
Durkheim abordou a sociedade como um fato sui ge-
neris e irredutível a outros, compreendendo-a como 
um conjunto de ideais constantemente alimentados 
pelos indivíduos que fazem parte dela. 

Dessa forma, conceituou a consciência coletiva 
como o "sistema das representações coletivas de 
uma dada sociedade". A linguagem, por exemplo, é 
uma representação coletiva, assim como os siste-
mas jurídicos e as obras de arte.

Na análise dos sistemas sociais, Durkheim introdu-
ziu os conceitos de solidariedade mecânica e orgâ-
nica, que o levaram à distinção dos principais tipos 
de grupos sociais. A solidariedade mecânica ocorre 

nas sociedades primitivas, nas quais os indivíduos di-
ferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores 
e sentimentos. A orgânica, presente nas sociedades 
mais complexas, se defi ne pela divisão do trabalho.

Em Le Suicide (O suicídio, 1897), tentou mostrar que 
as causas do auto-extermínio têm fundamento social 
e não individual. Descreveu três tipos de suicídio: o 
egoísta, em que o indivíduo se afasta dos seres hu-
manos; o anômico, originário, por parte do suicida, da 
crença de que todo um mundo social, com seus valo-
res, normas e regras, desmoronou em torno de si; e o 
altruísta, por lealdade a uma causa.

Na última de suas quatro obras capitais, Les Formes 
élémentaires de la vie religieuse (As formas elemen-
tares da vida religiosa, 1915), buscou mostrar as ori-
gens sociais e cerimoniais, bem como as bases da 
religião, sobretudo do totemismo na Austrália. Afi r-
mou que não existem religiões falsas, que todas são 
essencialmente sociais. Durkheim e seus seguidores 
também se envolveram em um trabalho de campo ex-
tensivo, expressão utilizada para descrever as aventu-
ras fora dos confi ns da sala de aula ou do laboratório 
e o conseqüente envolvimento em algumas investiga-
ções práticas. Esse trabalho de campo os conduziu 
ao estudo de muitas sociedades primitivas que cons-
tituem a base da disciplina moderna da antropologia. 
Ele propôs que as culturas têm uma consciência co-
letiva. Os valores e as crenças mantidos por uma cul-
tura conduzem o comportamento de seus membros 
sem que eles saibam. Émile Durkheim morreu em 
Paris em 15 de novembro de 1917.

Para Aristóteles, o homem realiza sua essência par-
ticipando da comunidade política. O Estado, que é a 
palavra moderna com a qual designamos a comuni-
dade política, existe para possibilitar a vida plena, a 
melhor das vidas possíveis aos homens. A questão é: 
quando pertenço ou faço parte do Estado? Será que 
basta morar num território para pertencer automati-
camente ao Estado? Para responder a essas ques-
tões, é preciso saber o que é ser ‘cidadão’.

Aristóteles oferece uma defi nição curta e precisa: “ci-
dadão é aquele que participa dos poderes do Estado”. 
Quer dizer, para ser membro da comunidade política 
não basta morar num país. É imprescindível possuir um 
poder efetivo de intervenção no Estado. Quais poderes? 
Aqueles que possibilitam ao povo governar, legislar e 
julgar os assuntos públicos.  Quem só obedece não é 
cidadão.  Ser cidadão é obedecer e mandar. 

Não resta dúvida de que o número de pessoas aptas 
a serem cidadãs depende do tipo de regime existente 
num Estado. Aristóteles divide os tipos de regime em 
dois grandes grupos: os que governam em favor dos 
interesses privados (do tirano, dos ricos ou da massa) 
e os que governam em favor do bem comum. Os pri-
meiros são injustos e os últimos são justos. Somente 
é possível ser cidadão nestes, pois quando se gover-
na em favor dos interesses privados todo poder está 
concentrado nas mãos de quem controla o Estado.

Contrariamente ao que costumamos ouvir, Aristóteles 
não pensa que a cidadania é um privilégio automáti-
co concedido a alguns em virtude de seu nascimento. 
A pergunta mais importante para Aristóteles não é: 
“quem pode ser cidadão?”. Muito antes é: “o que o ci-
dadão pode fazer?”. É verdade que ele não reconhece 
o direito de cidadania às mulheres, aos escravos, aos 
estrangeiros e aos menores. Contudo, 2,5 mil anos de-
pois, quanto nós avançamos? Além de havermos su-
primido legalmente a escravidão (de fato ela continua 
existindo entre nós em muitos lugares, como o confi r-
mam as seguidas denúncias), somente incluímos as 

mulheres! Quando examinamos mais de perto essa in-
clusão, a mudança não parece muito expressiva: quan-
tas mulheres participam, efetivamente, dos poderes do 
Estado? Além disso, enquanto para Aristóteles o cida-
dão deveria exercer diretamente os poderes públicos 
(de governar, legislar e julgar), hoje o único poder que 
o cidadão exerce diretamente é o da escolha de seus 
representantes. Ele apenas decide quem vai decidir por 
ele! Somente os eleitos exercem efetivamente todos os 
poderes em conjunto com um outro grupo responsá-
vel pelas funções judiciárias – que sequer é eleito pelo 
povo – e os governantes (prefeitos municipais, governa-
dores de estado e presidente da república).

Por um lado, a lição que Aristóteles nos oferece é 
de que, para ser cidadão, é preciso participar efeti-
vamente da vida da comunidade política. Essa par-
ticipação não pode limitar-se à escolha dos nossos 
representantes. Ela implica na obrigação de dizer 
livremente nossa opinião, de exigir os direitos garan-
tidos pela lei, de cumprir os deveres estabelecidos na 
Constituição, de inserir-se ativamente nas diferentes 
formas de organização da sociedade responsáveis 
pela realização de uma vida feliz para todos. 

Por outro lado, denuncia a demagogia escondida sob 
determinados mecanismos de participação popular in-
troduzidos por alguns governantes: os ‘Conselhos’. Vistos 
mais de perto, esses Conselhos geralmente respondem, 
no fi m das contas, unicamente aos comandos dos pró-
prios governantes. Em lugar de ser instrumentos de par-
ticipação direta e efetiva no poder, tornam-se formas de 
envolvimento justifi cadoras do autoritarismo sob a apa-
rência de democracia. Um governante, quando não quer 
ou não consegue resolver um problema, o transfere a 
um Conselho. Com isso, a culpa pelo fracasso passa do 
governante para o povo! Em lugar de ser uma prática de 
inclusão, torna-se uma forma de exclusão política.
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