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Podres poderes
Ca e ta no  Ve l o s o

PACHAMAMA
de Tiago Aramayo

até 30 de dezembro,

no Cascavel JL Shopping.

Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

Quando criança me debru-
çava sobre um grosso livro de 
história geral e contemporânea. 
Não era a leitura mais indicada para um infante que recém 
adentrava no ensino primário, mas era minha diversão. Na-
quelas páginas, ilustrando períodos como a história antiga, 
imagens de obras expostas em alguns dos mais importan-
tes museus do mundo ilustravam a historiografi a. Dizia para 
minha mãe que quando adulto eu conheceria todos aqueles 
museus, principalmente o Louvre, na França.

Por derivação do latim, a palavra museu originou-se de 
museum, que por sua vez vem do grego mouseion, ou na 
melhor das defi nições: o templo das Musas. De acordo com 
a Mitologia Grega as Musas eram fi lhas de Zeus e Mnemósi-
ne que, após a vitória dos deuses do Olimpo sobre os Titãs, 
foram geradas para cantar as vitórias dos deuses. Durante 
nove noites, Zeus compartilhou o leito com Mnemósine, e 
após um determinado período ela deu à luz as nove Musas: 
Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpômene, Polímnia, Tália, 
Terpsícore e Urânia. Detentoras das artes, as nove Musas 
louvavam a música, a dança, a poesia, o lirismo, a tragédia, 
o épico, a comédia, a astronomia e a história. 

Por apropriação do nome dado às nove fi lhas de Mnmósine, 
os lugares em que atualmente preservamos e apreciamos as 
artes e a história são conhecidos como museus. Não mais o 
monte grego no qual elas residiam, mas edifi cações que agru-
pam diversas áreas que contemplam a evolução de nossa 
espécie no planeta. Em categorias, envolvem as belas artes, 
artes aplicadas, etnologia, arqueologia, antropologia, história, 
ciência, tecnologia, dentre outros. Recentemente alguns mu-
seus têm se destacado pela inovação que trazem à memória 
humana, de exemplo, o novíssimo Museu da Língua Portugue-
sa de São Paulo, que interage com o visitante na cidade com 
o maior número de falantes do português no mundo.      

Meus sonhos de criança de viajar pela história dentro dos 
museus ainda mantêm-se de pé. Ainda tenho idade de so-
bra para poder viajar e conhecer os templos da arte e da 
história espalhados pelo mundo. Nesta semana, enquanto 
vasculhava o Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908), no alto 

das prateleiras um amontoado de livros 
saltou aos olhos: Enciclopédia dos Mu-

seus (Mirador, 1968, 14 vol.). Nas 
páginas desses 14 livros é possível 
fazer a viagem que eu tanto sonho; 
no roteiro, os seguintes museus: 
Uffi zi, em Florença; Museu Nacio-
nal de Tóquio; Louvre; Galeria Na-
cional de Washington; Museu de 
Belas-artes de Boston; Museu de 
História da Arte de Viena; Padro 
de Madri; Museu Britânico de 
Londres; Pinacoteca de Muni-
que; Museu Egípcio do Cairo; 
Rijkmuseum, de Amsterdã; 
Museu Nacional de Antropolo-

gia do México; Museu de Arte de 
São Paulo e Brera, em Milão. 

Mesmo que ninguém mais acredite nas 
nove Musas da Grécia, foi dali, de uma 

história para louvar a beleza das artes 
em idos tempos, que posteriormen-
te o mundo moldou o nome das 
fi lhas de Mnemósine para sagrar 
os limites nos quais veneramos a 

beleza e a memória. De arte ou de 
história, intrinsecamente ligadas, as 

musas estão por toda a parte.

A muitos, adianta a história, cer-
tas regras sociais, convenções e o 
escambau são nada. Festas de fi m 
de ano, então, são no máximo recesso. Este que, por sinal, 
é uma convenção da preguiça, ou melhor, da extensão do 
prazer por vontade de mais. Caibamos nos ajustes e acordos 
implícitos ou conscientes que nos caibam, ninguém é obri-
gado a repetir ovelhas nem a ressentir os sentimentos que 
outros têm por olvidar a falta de obrigatoriedade das coisas. 

No desajeito da introdução, lê-se que o ano-novo é a cami-
nho. Assim mesmo, com hífen, que não só signifi ca “ano en-
trante” como quer dizer “meia-noite do dia 31 de dezembro”. 
A temida meia-noite que vira o ano e a cabeça dos solitários. 
A rede é amiga, e o veneno lançado nos que nela estão pre-
sos causa dependência. Dicas – repetindo o feriado recém-
passado – aos que não comerão doze grãos de uva, não pu-
larão sete ondas, não matarão o porco porque o pobre fuça 
para frente. A entorpecente sensação de não estar sozinho: 
na Internet, a solidão nunca está só.

Você pode começar pelo não-habitual Who killed Bambi? 
(whokilledbambi.co.uk – Quem matou Bambi?). Mais para 
fotolog do que para blogue, o endereço traz uma coletânea 
de fotografi a e de arte digital. Homônimo da música dos 
junks do Sex Pistols, o site acompanha a aura da banda: algo 
de uma morbidez provocativa (?). “Uma perigosa gangue 
está navegando pela web. Eles agem no escuro, explorando 
os lugares mais sinistros, à procura do sangrento coração 
do talento e da criatividade”. O que eles acharam? Caveiras 
cravejadas de pérolas e diamantes, o lado dark do coelhinho 
da Playboy e a morte no escritório.

Caso prefi ra investir a noite em algo mais literário, pode 
destinar seu navegador a um dos 12 blogues do argentino 
Hernán Casciari: El diario de Letizia Ortiz; Espoiler; Informes 
Sobre Humanos; Juan Dámaso, vidente; Más respeto, que 
soy tu madre; Mi querido Klikowsky; Nina 2x4; Nina Super 
8; Orsai; Petit Orsai; Weblog de una mujer gorda; Yo y mi 
Garrote. Três destes espaços fazem parte do trabalho que 
tornou Casciari pioneiro na Internet: a união entre literatu-
ra e blogue, a blognovela. Este gênero, segundo o periódico 
espanhol El País, se destaca por não revelar a identidade 
do autor. “O personagem principal deve contar a história em 
primeira pessoa e interagir com a audi-
ência, como se se tratasse de um 
ser humano de carne e osso”. Os 
textos são todos em espanhol e 
merecem leitura. Acesse todos 
os blogues a partir de orsai.es.

Em contraponto, se não há exa-
tamente vontade de algo mais 

sério ou continuado, você 
pode recorrer às risadas 
fáceis do Desencannes 
(desencannes.com) e do 
Desenblogue (desenblo-
gue.com); o segundo, blo-
gue do primeiro, que, por 
sua vez, é um espaço que 
“reúne as melhores (ou não) 
pérolas impublicáveis da pro-
paganda”. O último post de ambos 
combina bem com as intenções 
de um internauta da virada: 
uma retrospectiva. “Ah, 2008. O 
ano em que o IPI dos carros e as 
ações das bolsas caíram e mesmo 
assim você continua sem dinheiro 
pra comprar qualquer um dos dois”.
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Adeus, trema,
sentiremos tua falta.
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Será que nunca faremos

Senão confi rmar

A incompetência

Da América católica

Que sempre precisará

De ridículos tiranos

Será, será, que será?

Que será, que será?

Será que esta

Minha estúpida retórica

Terá que soar

Terá que se ouvir

Por mais zil anos...

Ou então cada paisano
E cada capataz
Com sua burrice fará
Jorrar sangue demais
Nos pantanais, nas cidades
Caatingas e nos gerais
Será que apenas
Os hermetismos pascoais
E os tons, os mil tons
Seus sons e seus
              [dons geniais
Nos salvam, nos salvarão
Dessas trevas e nada mais...
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Enquanto os homensExercem seus 
     [podres poderesMorrer e matar de fomeDe raiva e de sedeSão tantas vezes

Gestos naturais
Eu quero aproximarO meu cantar vagabundoDaqueles que velamPela alegria do mundo...
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Era início de dezembro, numa cidade do Oes-
te do Paraná, Brasil; Seu Rogerinho, como 
era conhecido nas ruas, voltava feliz para o 
barraco feito com lona plástica e madeiras 
velhas; a felicidade se devia a ajuda de um 
restaurante; o dono de tal estabelecimen-
to compadeceu-se de Seu Rogerinho e se 
comprometera a lhe doar diariamente a 
sobra das comidas que não teria mesmo 
como ser utilizada no dia seguinte. 

Para Seu Rogerinho, o único que trazia 
mantimentos para o lugar onde mora-
vam nove pessoas, a maioria crianças, 
isso foi um grande alívio, afi nal, não 
fosse essa ajuda, nem todo dia con-
seguia trazer o sufi ciente para come-
rem; o preço do papel havia desva-
lorizado assim como o das latinhas 
que catava na cidade durante o dia 
todo até o anoitecer;

Uma preocupação a menos, pen-
sou seu Rogerinho; a outra preo-
cupação que o roubava ainda não 
tivera tempo de resolver, que 
eram umas manchas que ha-
viam surgido nos braços e ros-
to; deve ser do sol, pensava o 
homem, temendo ser uma do-
ença que ouvira falar pela rua, 
câncer de pele; não sabia do 
aquecimento global, mas já 
sentia nesses anos todos de 
catador de papel como o sol 
ardia cada vez mais cruel, 
castigando-lhe a pele; 

O temor não era tanto por ele, mas pelas bocas famintas que deixaria; os mais 
velhos, de 12 e 14 anos, já o ajudavam na coleta ainda que de forma disfarça-
da, pois Seu Rogério temia perder a guarda se o Conselho os visse; 

Quando Seu Rogerinho apareceu em casa com as primeiras tigelas de comi-
da do restaurante, foi uma alegria indescritível; estavam comendo o mesmo 
que as pessoas de um restaurante! Comida boa! Diversifi cada; logo come-
çou uma brincadeira com Seu Rogério fazendo as vezes do garçom, pedindo 
se 'os senhores estão bem servidos' aos moleques, ou 'a senhorita deseja 
mais carne' para a fi lha caçula que mal conseguia mastigar; o pai logo 
lembrou de fazer um momento de silêncio pensando o bem para o dono do 
restaurante, para que Deus o abençoasse sempre e desse mais; fi zeram 
o silêncio pois não sabiam mais nenhuma oração; a mulher ensaiou um 
pai-nosso, mas ninguém tinha certeza de umas partes e logo desistiram;

Os dias foram se passando e o natal se aproximando; Seu Rogeri-
nho havia combinado de pegar a comida sempre por volta das cinco 
horas, pois o restaurante que só abria ao meio dia já estaria pronto 
nesse horário; daí era só apanhar as tigelas; esse horário era compli-
cado para ele que percorria a cidade toda com seu carrinho puxado 
por um velho e cansado cavalo que já ensaiava sua partida destas 
ruas; mas sempre conseguia lograr sua alimentação; os dias pas-
savam mais suaves com a comida; 

Na véspera de natal Seu Rogerinho amanheceu doente; queima-
va de febre, sentia o corpo tão fraco e dolorido que mal conseguia 
se por em pé; descansa um dia home, recomendou a mulher en-
quanto socava num copo um punhado de ervas e fazia um me-
dicamento caseiro. O homem não disse nem que sim nem que 
não, mas consentiu deixando cair o corpo na cama improvisada 
de tábuas e um amontoado de acolchoados. Fechou os olhos e 
dormiu um sono profundo; acordava algumas vezes tendo ver-
tigens, sendo abordado pela mulher que lhe obrigava a tomar 
um líquido amargo de tempo em tempo; logo voltava a apagar 
sentindo um elefante sobre a cabeça;

Quando voltou a si estava anoitecendo; lembrou-se apenas da co-
mida do restaurante, que seria a ceia da família, a ceia de natal, 
fi nalmente uma ceia em família; Levantou-se e abruptamente saiu 
em direção ao restaurante que fi cava a alguns quilômetros de lá; 
as crianças ainda brincavam no terreno onde acampavam; ele as 
olhou e se lembrou da ameaça de despejo; a mãe pegou uma 
varinha para que os meninos fossem se lavar na bacia e entrar; 

Seu Rogerinho saiu pela rua com a pressa do 
tempo, que por sua vez parecia se adiantar a 
ele, zombando de sua velocidade; nunca o sol 
caíra tão veloz; ao contrário, nos dias em que 
trabalhava exaustivamente parecia se demo-
rar sempre mais um pouco sobre a epiderme 
do sofredor, queimando-a mais;

Chegando ao restaurante Seu Rogerinho 
se deparou com o que já lhe avisara o co-
ração; o restaurante estava fechado; devia 
ser umas nove horas; não conseguiu se 
deixar abater e teve a idéia de ir a outros 
lugares ver se conseguia algo; lembrou 
do grande supermercado ali nas redon-
dezas; mas para sua surpresa também 
já estava fechado; lembrou-se ainda do 
shopping, lá tinham restaurantes tam-
bém; estava fechado; 

Foi então que, parado no meio da 
rua, olhou para todos os lados; tudo 
estava fechado e vazio, postos de 
gasolina, bares, escola de trânsito, 
papelaria, tudo; um ou outro carro 
passou pela rua, mas predomina-
va o silêncio da ausência de vida; 

Seu Rogerinho se sentou no 
meio da rua em frente ao shop-
ping; as luzes natalinas brilha-
vam distorcidas pelas lágri-
mas do homem.

*Membro da Academia Cascavelense 
de Letras   As luzes

do shopping
(por 

Kaibers*
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(por 
Jacidio Júnior*
FLORIANÓPOLIS | SCO

deprimente
império
das
compras

morrerem de inanição à me-
dida que se distrai com coisas 

mais supérfl uas que a roupa ver-
melha que cobre o corpo do senhor 

de barba – falsa ou não – em diversos 
centros de venda mundo afora. 

As relações desfeitas pelos presentes 
não dados, os abraços perdidos pelos de-

sencontros do mundo das compras, as pesso-
as alienadas acreditando em tudo que vêem e 

lêem nos outdoors pelas ruas das cidades. Tudo 
indicando o que e como a sociedade moderna intera-

ge. Falsamente colocada em um ponto de estandarte 
para dizer posteriormente o que poderia acontecer com 

as nossas vidas perdidas no pacífi co local das pessoas 
sem coração, domadas pelas possibilidades infi nitas do meu 

cartão de crédito preto. Afi nal, somos medidos pela cor do nos-
so cartão, se é ou não internacional. Tudo pode acontecer com 

quem tem muito para gastar. Mas quem não tem luta para alcançar 
esse patamar e enfi m se declarar feliz com o que tem; ou não?

E assim, depois de perder a conexão com os dese-
jos mais profundos e se vestir para a festa, mesmo 
quando vai ao shopping, tudo estimula a perda do 
que nós dizemos ser o cerne da vivência humana. 
A perda da liberdade, da amabilidade, tudo em 

nome de uma coisa só – a comprabilidade –.

Não importa se essa palavra 
ainda não existe, mas ela já rege 

todo o subconsciente da maior 
parte da população mundial. Se 

for comprável é bom. Se não for, 
descobriremos qual o preço e anun-

ciaremos na Internet, assim mais 
pessoas poderão verifi car a queda 
de algo que se julgava incorruptível.

Amanhã, se as pessoas não se lem-
brarem de seus próprios rostos, para-
béns! É porque elas compraram um 
novo na promoção ali ao lado.

*Jornalista

É tudo tão de silicone e fora do esqua-
dro, as pessoas sorrindo como se tives-

sem ganhado um prêmio da loteria. É pos-
sível diferenciar quem tem mais dinheiro 

e quem tem menos, isso dói às vezes, pois 
estar em um lugar onde o propósito é comprar 
proporciona momentos de desilusão a pesso-

as que possuem uma vida signifi cativamente na 
medida. Claro que sempre queremos mais, mas 
enquanto procuramos chegar ao ponto do ‘mais’ é 

importante estar em paz com nós mesmos para con-
seguir alcançar esses objetivos.

Em shoppings movimentadíssimos, fi ca fácil perceber 
como as pessoas são ocas e desleixadas com as vidas de-
las. Uma luz de vitrine leva embora todo o brilho da alma 

e deixa à vista somente o refl exo dos “pisca-piscas maravi-
lhosos e encantadores” que convidam a gastar sem pensar no 
amanhã. Se as pessoas usassem essa vontade de não pensar no 

amanhã para outras coisas, com certeza teríamos uma realidade menos 
limitada. Não gosto de falar sobre as pessoas que realizam as suas vidas 
comprando coisas, pois isso já foi explorado em demasia. Mas sim so-
bre o cinismo intrínseco que elas desenvolvem ao comprar produtos 
cada vez mais caros e sair do shopping xingando o fl anelinha.

É tudo tão sórdido e superfi cial, até as pessoas mais esclarecidas 
são contaminadas por esse momento tão indisciplinador que é 
comprar. Tudo soa como os sinos de uma catedral, mas que, 
em vez do dízimo, convida o ser humano a comprar cada 
vez mais do que pode. Deixando as vontades principais 



“Fernando Solanas foi um dos maiores margi-
nais da América Latina”, diriam os ‘reaças’ da 
TV e dos jornais cascavelenses. Felizmente 
estes são tão ignorantes que não fazem a 
menor idéia de quem ele é. 

Durante os Anos de Chumbo houve 
uma chuva de obras de arte con-
feccionadas na clandestinidade, 
como foi o caso de fi lmes de 
Glauber Rocha, Rogério Sgan-
zerla, entre outros, mas nenhuma con-
seguiu na América Latina causar o estrondo 
que foi o documentário dirigido pelo supracitado, La 
Hora de Los Hornos.

Panfl etário como não podia deixar de ser, o documentário 
divide-se em três partes, estudando a fundo os efeitos ne-
gativos do neocolonialismo, mas vou me permitir não falar 
de política nesse texto, porque o amigo Alceu tem mais 
repertório para isso.

Na época em que Hornos foi feito, o cinema verité ou 
cinema direto vivia dias dourados, graças principal-
mente a Jean Rouch (Crônica de um Verão) e Cris 
Marker (Sem Sol). Solanas na época (diferente de 
hoje) era um ávido observador do cinema e utili-
zou-se deste estilo de documentário mesclado 
às técnicas da montagem dialética1 do 
cinema revolucionário soviético 
(principalmente Vertov e 

Eisenstein) para fa-
zer a obra-prima 

que é a primeira 
parte de La hora 

de Los Hornos, 
Neocolonialismo 

e Violência.

Para ver o do-
cument ár io 
em plenitude 
é necessá-
rio contex-
t u a l i z a r 
historica-
mente a 
América 
L a t i n a 
em 1968 
e enten-
der o ra-
dicalis -
mo e a 
defesa 

da luta armada e do terrorismo2 como forma de 
vencer a repressão, as festividades pela vitória de 

Cuba e do Vietnã3.

O fi lme é uma mescla de depoimentos de sindicalistas e 
militantes com imagens de arquivo na história recente dos 

latinos. A cena fi nal, a mais famosa, traz um close de mais de 
cinco minutos no rosto do cadáver de Che Guevara, dedicando 

o fi lme a ele e a todos os que morreram na luta de liber-
tação da América Latina.

Nos cursos de cinema, o fi lme sempre 
foi discutido, porém raramente exi-

bido, já que conseguir uma cópia 
até tempos atrás só importando. 

E como pode um fi lme com esta 
importância cinematográfi ca e po-

lítica jamais ter entrado em terras 
tupiniquins? Pensando nisso, há um 

bom tempo fi z questão de traduzir 
as legendas dos três fi lmes para o 

português do Brasil para que pelo 
menos, ainda que na clandestinida-

de, os brasileiros pudessem dar uma 
conferida para estudo. Até porque nos 

dias de hoje o cinema argentino tem fei-
to sucesso por aqui e seria uma boa hora de 
conhecer o verdadeiro cinema político latino.

É lógico que, dado o tema, Solanas foi exilado 
durante a ditadura na Argentina e em 1991 so-
freu um ataque que quase lhe tirou a vida, 
este último o fez virar um político que faz 
fi lmes (o que acontece hoje com Go-
dard também), fazendo-o dar decla-
rações esdrúxulas como: “não 
assisto mais fi lmes porque 
trabalho e não tenho tem-

po”. É conhecido o termo 
que “nenhum escritor 

deve escrever mais 
do que lê” e o 

por 

Vander C
olombo*
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La Hora de 
los Hornos (Oc-

tavio Getino e Fernan-
do Solanas, 1968) é um docu-

mentário extraordinário, porque não 
tem a vã pretensão de ser neutro e logo 

de cara aponta a falsidade da história que 
aprendemos na escola, durante as ditaduras. É 

um murro na cara das elites e um chute na ca-
nela das ‘esquerdas’ desunidas, que confundem 
Marx com Marrocos e rebeldia com revolução. 
Mas justamente por não ser neutro, tem viés.

Prosperou por longo tempo no Brasil e na 
Argentina um tipo de nacionalismo meio ma-
landro, que por aqui se chamou trabalhismo 
(ou getulismo), calcado no culto à persona-
lidade de Getúlio Vargas, e na Argentina, 
peronismo, mais calcado ainda ao culto à 
personalidade de Juan Perón. Dois caudi-

lhos, fi guras da máxima importância históri-
ca para os países deles. 

A diferença entre o getulismo e o peronismo é 
que o primeiro vem perdendo progressivamente 

o já escasso conteúdo de esquerda, no sentido de 
ser uma oposição das classes médias nacionalistas 

– portanto pequeno-burguesas – à formidável e des-
carada exploração das elites, enquanto o peronismo 

mantém, ainda que precariamente, uma ala à esquerda 
cuja maior virtude é manter aceso o debate sobre os ma-
lefícios da ideologia. 

O viés (ou demérito, a meu ver) comum ao trabalhismo é 
considerar que a cultura européia, mesmo a operária, re-
volucionária e de esquerda, é a mesma coisa ou auxiliar 
da cultura européia das elites pervertidas que man-
dam na Argentina, no Brasil e pelo mundo afora. Isso, 
paradoxalmente, aproxima perigosamente esse na-
cionalismo pequeno-burguês do neonazismo (na-
cional-socialista lá, nacional-socialista aqui).

O grande mérito desse admirável documen-
tário é ser um instrumento para a educação 
revolucionária do povo. Ele parte das grandes 
lutas libertárias acontecidas na América La-

tina e suge-
re que elas 

não devem cessar, 
embora se limite ainda à 

idéia muito em voga na época de 
que a revolução seria principalmente 
violenta (armada). De fato, é um dever 
perante a humanidade mostrar a todo ins-
tante que o rei está nu. A longa imagem fi nal 
do rosto de Che Guevara morto é uma contun-
dente pergunta: o que você, vivo e forte, está 
fazendo que suporta isso tudo calado? 

Mas a experiência revolucionária mostra que 
certos métodos não deram certo e novas for-
mas de luta estão sendo incorporadas a todo 
instante ao arsenal, do tipo estilingue contra 
tanque, que temos frente ao capital hege-
mônico. Miguel Couto, deixemos de lado a 
enganosa eugenia, disse bem: “Uma revolu-
ção pode, é certo, não derramar sangue, mas 
não pode deixar de derramar idéias”.

Desde que os trabalhistas e os peronistas 
ao assumir governos se perderam em mara-
cutaias, mensalões e santas milagreiras (antes 
foram Evita e Isabelita, agora Ruth é a mãe das 
bolsas, Dilma a mãe do PAC, Cristina-Evita em fase 
de testes), fi ca ainda mais sólido, válido e máximo 
o recado que o jornalista Fausto Wolff nos deixou há 
pouco: o rebelde, ao assumir cargo em palácio, acomo-
da-se; o revolucionário segue na luta e mete no palácio 
um burocrata passível de ser fuzilado (moralmente! mo-
ralmente!) se pisar na bola. Che Guevara agiu assim. 
Por isso, é a fi gura do século 20 mais respeitada no 
século 21, assim como Karl Marx foi a fi gura do sécu-
lo 19 mais respeitada no século 20.

Os fornos estão acesos e queimam como nun-
ca. A fenomenal crise do capitalismo neste exato 
instante é o próprio forno que já queimou o pão 
e as mãos do padeiro-banqueiro, derrete-se, 
perde forma e conteúdo. Logo alguém terá que 
enterrar as cinzas. 

Escritor (alceusperanca@ig.com.br)
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mesmo deveria servir para o cinema. Mas a maior decepção 
foi ter as legendas prontas em minhas mãos e o fi lme dis-
ponível e em minha inocência ligar para o escritório dele 
em Buenos Aires pedindo permissão para uma sessão 
pública, mandar fax timbrado pela Prefeitura e até hoje 
não receber resposta. Talvez seja a dita falta de tem-
po. É triste, pois o que os latinos precisavam hoje era 
do Solanas artista, e não do político.

Uma hipotética quarta parte do documentá-
rio poderia trazer um close de dez minutos 
num cinéfi lo à espera que um bom cinema 
político renasça na América do Sul e princi-

palmente no Brasil, que ainda não exorcizou 
os demônios da ditadura militar. Se não os 

mesmos graxains a quem dedico as notas de 
rodapé não usariam a programação local para 

expor a carniça da qual se alimentam. 

Notas aos graxains:

1 Apesar de vir da URSS, nada tem a ver com o materialismo dialé-
tico. Para mais, leiam A Forma do Filme, de Serguei Eisenstein, ou 

melhor, apenas leiam... (Revista Veja não vale)

2 O Terrorismo aqui é aplicado aos soldados, não aos civis, 
então não usem o 11 de setembro como comparação.

3 Não, o Rambo não venceu a Guerra 
do Vietnã sozinho, a vitória foi do 

time da casa.

* Roteirista e Diretor de 
Cinema e Publicidade - 

vandercolombo@
gmail.com

CMYK
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Saborde passado
(por Mariana Lioto*

e Rony Santos**
CASCAVEL | PR

Ah! O 
verão! Época 

de muito calor, chu-
vas, sede, suor, e uma 

vontade imensa de se 
refrescar, seja com um 
ar-condicionado, venti-
lador ou simplesmente 
algo bem gelado...

- Moço, queremos 
um picolé.

- Opa! Qual vai ser?

- Do que você tem?

- De muita coisa! Fru-
tas, leite, esquimó...

- Quanto é o esquimó?

- É R$ 1,20.

- Vê dois.

- Faz tempo que o senhor trabalha 
como picolezeiro?

- Aqui em Cascavel, vai pra sete anos, mas já trabalhei 
em Toledo e outras cidades.

- E o senhor gosta do trabalho?

- Gostar não gosto muito, na verdade eu preferia só comer os 
sorvetes, mas precisa trabalhar, né. Até que Deus me der força 
continuo trabalhando.

Uma simples pergunta muda o rumo da prosa. De uma rápida troca 
de moedas por picolés, para uma troca não tão rápida: acompanhada 

de histórias de vida, memórias expostas, mais de hora de conversa sob 
alguma sombra no Centro de Cascavel.

- Como é seu nome?

- Aqui todo mundo me chama de picolezeiro mesmo. Quando eu 
trabalhava na construção civil, em várias cidades, me chamavam 
de Paraná. Mas meu nome mesmo é Joaquim. Joaquim Rosário.

Cinco vezes por semana o carrinho transita pela cidade. 
Branco, com o número 08 estampado, mantém os pico-
lés a zero grau de temperatura, independente do calor 
que fi zer do lado de fora. Aliás, quanto mais calor 
melhor. Pendurados vão um pequeno banquinho 
de madeira, um suporte para um guarda-sol 
para os dias quentes, uma cesta para que a 
sobra dos picolés não suje a cidade. Uma 
buzina amarrada.

Mas o carrinho sozinho não é nada, 
precisa da força dos braços do pico-
lezeiro para empurrar e apertar a 
buzina. Joaquim anda uns 15 qui-
lômetros por dia. Só não trabalha 
na segunda-feira, quando colabora 
na construção de uma igreja, e nas 
quartas, o dia da folga semanal.

15 quilômetros... Mas o dia não 
começa quando ele pega o carrinho, 
nem termina quando ele o entrega. 
Antes disso, precisa se deslocar de 
casa, que fi ca no bairro Floresta, um dos 
mais afastados do centro da cidade, até 
a fábrica dos picolés.

Sobre o carrinho, letras meio tremidas, fei-
tas a ‘canetão’, marcam o preço de cada pico-
lé. Sobre a tampa, fi gura a frase “Lutar sempre, 
vencer talves, dezistir jamais”.

- E essa frase aí?

- Não é minha não, eu li numa revista. Tava passando 
um dia lá em Toledo e vi uma revista jogada, comecei a ler 
e pensei: As pessoas não deviam jogar estas coisas fora. Na re-
vista tinha essa frase que é do Marechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon. Mas tá certa, né.

- Então o senhor gosta de ler?

- Gosto sim, hoje eu leio mais a Bíblia.

- Estudou até que série?

- Cê vê minha gramática, já imagina até quando eu estudei. Estudei até a 
segunda série, no tempo do epa. 

- Quantos anos o senhor tem?

- Adivinhem, menos de 90 – depois de uma pausa – tenho 56, sou de 1952.

Joaquim se diz trecheiro, nunca fi cou muito tempo parado num lugar só. 
Trabalhou muito tempo na construção civil, em cidade grande. Buscava 
oportunidade melhor, os peões até dormiam dentro dos prédios enormes. 
Prédios que depois de prontos ele nunca voltou a visitar. Mil nomes de cida-
de surgem: Porto Alegre, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, 
Toledo. Tantas cidades, que os nomes se confundem na hora de contar, al-
gumas se repetem ao mesmo tempo em que as histórias das lembranças 
pulsam para fora da boca. Trecheiro, tinha carteira registrada em mais de 
12 fi rmas, isso sem contar outra que se extraviou no meio de toda essa 
andança. “Tudo quanto é serviço eu faço”. De obra a obra, tijolo por tijolo 
num desenho lógico.

Na obra se misturam peões de vários cantos do Brasil, eles perdem 
os nomes. São plurais por trazerem traços de cada região deste País 
heterogêneo, mas são iguais por terem a mesma realidade, a mesma 
troca do ar de casa pela tentativa de ganhar melhor, viver melhor, 
pelo sotaque se identifi ca de onde é cada sujeito que vende a força 
de trabalho para a construção, passam a ser Paraná, Pernambuco, 
Piauiense, Baiano. Sem nomes, Brasileiros, enfi m.

Voluntário na construção de uma igreja, na qual congrega, diz 
que não é fi chado, mas gosta muito de ajudar. Vai lá às se-
gundas-feiras e aplica todo o conhecimento em construção 
adquirido nos anos de vivência nesse tipo de serviço.

- Mas vendendo picolé dá pra ganhar bem?

- Ah... não muito. Essa fábrica que eu vendo é boa, 
ganho praticamente metade-metade com eles, 

depende de qual sorvete é. Mas tem umas 
que pagam só 30, 40%. Hoje é domin-

go, é o dia 
que eu vendo me-

lhor, se tiver bem calor. 
Eu pretendo vender R$ 100 

hoje; daí, depois do acerto, 
eu fi co com quase cinqüenta – 

na verdade, ele não conseguiu 
tudo isso, vendeu R$ 80, fi cou 

com R$ 35 –.

Dentro do carrinho uma maçã.

- O senhor não gosta de sorvete, não?

- Gosto, mas se eu como tenho que pagar, daí 
trago um lanche.

A manhã é longa, sair de casa cedo, pedalar até a fábrica, empur-
rar por alguns quilômetros o carrinho: a fome aperta. Sol a pino, 11 

horas já é hora da refeição.

- Vamos ali no restaurante ali em baixo que eu sempre almoço, ali 
come bem, é barato e à vontade. Eu convido, só que cada um paga o seu!

Enquanto caminhamos, ele explica o trajeto que faz todos os dias. Já 
aprendeu os melhores lugares para vender sorvete.

- E você tem uma clientela fi xa?

- Tem ruas que sempre passo, sim, algumas vezes eles compram, algu-
mas vezes não têm dinheiro. Mas é só tocar a buzina que tem sempre uma 
criança querendo sorvete.

Joaquim tem uma rota defi nida. Tem um mapa na cabeça, que representa 
a cidade das ruas que lhe abrigam e lhe fazem companhia cotidianamente.

- Mas rico é fogo, joga coisa útil fora. Junto com essa revista que falei encon-
trei até camiseta boa pra usar.

- Ah, e no inverno como fi ca?

- Daí sou obrigado a vender algodão doce. Não dá tanto quanto 
o sorvete e também tem que ser em outros lugares, se não 

não vende. Prefi ro vender os picolés.

Na verdade, mesmo depois de tanto tempo ven-
dendo picolé, esse é um assunto pouco fre-

qüente no repertório de Seu Joaquim. Ele fala 
de remédios naturais para gastrite, fala de 

previsões que fez sobre a política da cida-
de, da família, dos fi lhos que tem, fala de 
problemas do Brasil, até pergunta nossa 
opinião sobre o Barack Obama. Pois é, 
de repente quem faz as perguntas é 
ele, invertem-se os papéis:

- Espera aí, o entrevistado aqui é 
o senhor! O que o senhor acha do 
Barack Obama?

- Ah, eu gostei da eleição dele, acho 
que deve melhorar, veja quanto ino-

cente que morreu lá no Iraque. Apesar 
de ter muita gente contra, discriminan-

do, lá tem muito negro que fez ele en-
trar. Mas o problema é que a fatia forte 

do país é de brancos.

A fala é marcada por religiosidade, por 
histórias, por estradas, por assuntos de on-

tem que o tempo não foi capaz de apagar, 
lembranças que vão e vem. Causos da constru-

ção civil, gostos de comida, amores que vieram 
e que com o tempo acabaram, homens ciumen-

tos se juntam a esses contos. Tantas conversas que, 
sem ao menos perceber, o picolé chega ao palito, tinha 

sabor de passado.

- Prontinho, obrigado – entrega o troco.

- Nós que agradecemos.

Cada um parte em uma direção diferente. Seu Jo-
aquim, após o almoço, ainda tem 

muito que vender, pois é 
verão, e no verão todos 
querem pico, pico, 
pico, lé...

*Acadêmica de le-
tras e de jornalismo

**Acadêmico de 
jornalismo
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Notas sobre um 
escândalo

(Notes on a Scandal)

Richard Eyre

Judi Dench, Cate Blanchett,
Bill Nighy

Dez prêmios e 39 indica-
ções (4 ao Oscar)

92 minutos

Reino Unido, 2006. Cor.

P!NK

Funhouse

2008

Pop

Indicado por:

Bruna Hissae

A sensual, novata e idealista professo-

ra de artes Sheba Hart (interpretada por 

Cate Blanchett, de Babel, I’m Not The-

re) está com difi culdades em manter a 

sala de aula em ordem. Quem a auxilia 

é a solitária e rabugenta veterana pro-

fessora de história, Barbara Covett (Judi 

Dench, a M dos 007 recentes; Shake-

aspeare Apaixonado). Desse encontro 

inicial, os laços começam a se estrei-

tar. Sheba vê em Barbara alguém com 

quem desabafar, enquanto Barbara, 

que anota todos os passos dessa rela-

ção em um diário, sente a oportunidade 

de conseguir uma companheira mais 

próxima do que o gato de estimação, 

Portio. Quando Barbara descobre que 

Sheba, que é casada e com fi lhos, tem 

um caso com um aluno de quinze anos, 

ameaça contar para a família dela caso 

não a faça companhia.

Tendo como base o roteiro do célebre 

dramaturgo Patrick Marber (autor da 

peça que deu origem a Closer – Perto 

demais) e por reforço as linhas da trilha 

sonora assinada pelo compositor mini-

malista Philip Glass (Qatsi, As Horas), o 

argumento desenvolvido por Eyre resul-

ta em um fi lme denso, fortemente dra-

mático e textual, tal qual em Íris (2001) 

e A Bela do Palco (2004).

Mantendo como mote as relações hu-

manas, tem-se um terreno fértil para 

a discussão de questões ligadas à ho-

mossexualidade, ao sexo com meno-

res, ao caráter humano...  mas a narrati-

va não vai muito fundo nas indagações 

em prol da carga sentimental, fazendo 

com que o fi lme não guarde mistérios 

e diga logo a que veio. Nota para o en-

contro frutífero e destacável entre Judi 

e Cate, que não desapontam mais uma 

vez. Entre os fi lmes comerciais com al-

guma pretensão cult, este Notas sobre 

um escândalo se fi rmou com um dos 

grandes títulos de 2006.

A perfeição
 tem esse som
Digno
Aumenta o Volume

 Respeitável
Digno
   Na medida

N velas 

(por 
Bruna HissaeCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Cada compositor tem um estilo único de buscar 
inspiração para cada composição. Problemas so-
ciais, questões comportamentais e experiências 
pessoais estão no ranking das difi culdades cantadas; 
é claro que o amor não fi ca longe dessa lista. Entre-
tanto, não podemos esquecer que a falta de amor e até 
mesmo o ódio podem proporcionar inusitadas canções. 
A prova disso é o álbum Funhouse (2008), de Alecia Moo-
re, mais conhecida como P!nk.

Quinto álbum da carreira, o quarto lançado no Brasil, Funhouse 
mostra que a cantora não será lembrada só por músicas como 
Don’t let me get me (2001) ou God is a DJ (2003). Quem já ouviu 
So What, o primeiro single do novo CD, provavelmente deve ter fi ca-
do com o hit na cabeça. Em uma composição cheia de sátira sobre 
o término do casamento, P!nk mostra a que veio, é indiscutível que a 
cantora quer jogar fora toda a dor causada pelo fi m da relação.

Prova disso é a música Please Don’t Leave Me, com uma batida per-
feita e com uma letra forte, que fará você pensar em relacionamentos 
e cantar o refrão durante horas. I Don’t Believe You evidencia o ama-
durecimento na voz da cantora: é invejável. Ao mesmo tempo em que 
ressoa a melodia é possível ouvir uma P!nk de uma maneira nunca 
antes mostrada: triste. 

Porém, o fim do amor continua no ar em forma de ondas. Com 
a canção This Is How It Goes Down, o som inesperado confirma 
que, mesmo com a dor, o lado sarcástico da cantora não desapa-
receu. Prepare os ouvidos para palavras pesadas e relatos sobre 
bebedeira. As faixas Bad Influence e Funhouse seguem a mesma 
linha: é hora de pular.

Mas a amargura não acaba por aí, as músicas: Mean, Glitter In The 
Air e Crystal Ball dão uma vontade louca de deitar no chão e chorar 
desesperadamente. Mesmo sendo composições tristes é impossí-
vel não querer aumentar o volume. 

Para entender este brilhante álbum, não é necessário sa-
ber sobre a vida íntima da cantora, e sim já 

ter sofrido de amor.

Depois de passar pela 
‘Casa de Diversão’ da P!nk, e 

recobrar a razão de que estava eu, do 
rock pesado, embevecido de algo desconhecido, 

refl ito: Funhouse traz muito da essência pop, enten-
dida além da defi nição reducionista de que objetiva 
unicamente a audiência e o sucesso mercadológico.

A música pop nasce na década de 1950 como versão 
‘adocicada’ do rock, que esbanjava agressividade com-
binada ao blues e à música country. Daqueles dias até 
o tempo da brilhantina (anos 70); da era das divas (80) 
ao ressurgimento das boy bands e girl groups (90), aos 
dias de hoje, o pop levou pancadas de todos os lados: 
de Sinatra a Madonna, de Bee Gees a Britney Spears, 
de Cyndi Lauper a Backstreet Boys, de Prince a Pink...

Ao absorver tamanha diversidade, trabalhar sobre a 
lógica da cultura de massa e do comportamento da ju-
ventude urbana, estabelecendo uma infl uência mútua, 
o pop contemporâneo é associado a bundas, gemidos 
e batidas mediocremente programadas. Mas prevalece-
ram os princípios: exploração da redundância sonora, 
ritmo dançante de melodias suaves e letras imersas no 
romantismo com refrões de fácil assimilação.

Em Funhouse, P!nk sai da linha mesmo seguindo a cartilha, 
transformando tudo em algo orgânico, humanamente to-
cável, com doses de funk, blues e country. Somando críti-
ca, sátira e ironia, numa rebeldia rock, a cantora monta 
e remonta um pop de expressão e não de exposição.

As letras românticas tratam de amor acabado, e são 
levadas ora por hits pulsantes (So What, Bad Infl uen-
ce e Funhouse), ora por baladas calcadas em instru-
mentos de cordas (I Don’t Believe You, Crystal Ball). 
No meio termo, fi cam Sober – com belos violinos –, 
It́ s All Your Fault e Please Doń t Leave Me. Apesar 
da bela letra, Glitter In The Air destoa, não rende.

Não é um álbum revolucionário, mas é um bom 
pop. Não é do que se desfaz com as criançolas-
fashions-revoltadas-de-quintal, ou que se resume 
a sussurros, ‘Yeah, baby’ e insinuação sexual em 
meio a limusines mal estacionadas em mansões 
da Playboy. É pop divertido, criativo, comercial e, 
aos que enxergam mais do que uma palma a 
frente dos olhos, de se degustar.

  

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Andréas consegue que um 
garçom, sem saber, leve uma bomba 
para o Cataclisma. Bruno não aceita a 
trégua proposta por Angelina e avisa 
que continuará lutando na justiça por 
Gustavinho. Caju faz pedidos ao santo 
e o mantém escondido. 

TERÇA - Andréas se desespera ao ser 
acusado por Gordofredo e foge quan-
do descobre que chamaram a polícia 
para detê-lo. Angelina vai visitar Gus-
tavinho no abrigo e Bruno insiste em 
acompanhá-la. Peralta encontra An-
dréas numa praça. 

QUARTA - Félix suplica a Angelina que 
não revele seu paradeiro, mas ele 
acaba disparando o alarme ao tocar a 
imagem de Beato Padrinho. Joaquim, 
Béatrice e Adriano ouvem o alarme 
e chamam a polícia. Débora avisa a 
Gustavo que Félix está no colégio. 

QUINTA - Gustavo enfrenta Félix e 
pede a Angelina que chame a polí-

cia, mas eles não conseguem 
impedir a fuga do vilão. 

Angelina revela a Rita e 
Joaquim que Félix trans-
formou a fortuna de sua 
mãe em um colar de dia-
mantes e o escondeu na 
imagem de Beato. 

SEXTA - Félix tem feri-
mentos leves no aci-
dente, mas Débora e 
Andréas chegam ao hos-
pital em estado grave. 
Pedro acompanha Dé-
bora até a sala de cirur-
gia. Andréas não resiste 
aos ferimentos. Félix se 
sente culpado pelo esta-
do de Débora. 

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Flor de Lys e Liu se bei-
jam. Animada com o relacionamen-
to, Flor decide comemorar seu ani-
versário com uma festa. Antonella 
e Diego planejam uma viagem. Vio-
lante se surpreende ao ter um pres-
sentimento verdadeiro em relação à 
Flor de Lys. 

TERÇA - Edilza verifi ca se o pen drive 
continua no pescoço de Aurora. Deni-
se conta para Abigail que Adriano via-
jou ao Rio de Janeiro para se despedir 
de Júlia antes de ir para Nova York. 
Lívia revela a João que Théo já sabe 
que os dois estão namorando. 

QUARTA - Joelma comemora o na-
moro de Antonella e Diego. Theo não 
gosta de ver a mãe com João e diz 
que sente saudades do pai. Augusta 
se desespera ao saber que Denise 
convidou Abigail para se hospedar 
em sua casa. 

QUINTA - Abigail chega à casa de De-
nise. Augusta não aprova. Edmar re-
solve registrar Edmarzinho como seu 
fi lho. O resultado do exame de DNA 
comprova que Tamuz é fi lho de Be-
larmino e ele começa a trabalhar na 
padaria com Tozé. 

SEXTA - Júlia fala para Abigail que 
não tem o que lhe dizer em relação 
a Adriano. Denise conta para Abigail 
que foi abandonada por seu amante 
quando ele descobriu que ela estava 
grávida. Denise diz ainda que planeja 
vingança contra ele. 

SÁBADO - Lívia revela a Theo que 
Wu guarda um dos bonecos cujas 
imagens aparecem no pen dri -
ve. Abigail se prepara para vol -
tar a São Paulo e Denise consegue 
esconder em sua mala pistas para 
comprovar que Mauro tem mesmo 
uma amante. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Violeta, Galvão e Glauco 
reagem à chegada de Alcides, Sandro 
e Pacífi co, e o almoço é marcado por 
provocações. Alma pede mais tempo 
a Gregg para pensar sobre o pedido 
de casamento. Glauco recebe a mis-
são de procurar os papéis dos terre-
nos da Praia Azul. 

TERÇA - Sandro questiona Lázaro so-
bre sua verdadeira identidade. Anacle-
to leva Gennaro para um encontro com 
Excelência. Virgínia incentiva Suzana a 
visitar a mãe. Violeta manda Glauco ti-
rar uma foto de Waldete. 

QUARTA - Suzana diz a Violeta que 
está disposta a ouvi-la. Violeta revela 
a Suzana que se arrependeu do que 
fez e pede seu perdão. Suzana impõe 
condições para perdoar Violeta, mas 
ela não aceita. Alma diz a Gregg que 
talvez não seja a companheira ideal 
para o surfi sta. 

QUINTA - Waldete se esquiva de Alci-
des, que fi ca desconcertado. Sandro 
ganha uma camiseta da família e ten-
ta disfarçar sua melancolia. Eros, Zig e 
Thor encontram a Praia Azul toda suja. 
Sandro e Bento investigam de onde o 
lixo está vindo.

SEXTA - Galvão insinua que Violeta e 
Lázaro têm um caso. Waldete conta 
a Pacífi co que conheceu Aninha no 
presídio e sua missão é fazer Viole-
ta pagar pelos crimes que cometeu. 
Galvão pede ajuda a Lázaro para se 
vingar de Alma, mas o dono do anti-
quário o ameaça. 

SÁBADO - Dora reage ao descobrir que 
Bento salvou Sueli novamente. Virgí-
nia fi ca chocada ao saber que Sávio 
jogou o corpo de Augusto no mar. Gal-
vão e Sueli comemoram a ação bem 
sucedida, mas Bento e Dora percebem 
que foi tudo armado. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Irene se desespera diante 
de Donatela e culpa a si mesma por 
tudo que Flora fez de mal a sua famí-
lia. Silveirinha aconselha Flora a fugir, 
mas ela o destrata novamente. Zé Bob 
assusta o conselho da Fontini ao reve-
lar que Flora e Mr. Johnson aplicaram 
um golpe. 

TERÇA - Irene consulta Lara porque 
pensa que ela é sua única herdeira, 
mas Lara conta a avó que seu neto 
verdadeiro é Halley e que ela é fi lha de 
Flora com Dodi. Irene não se conforma 
por ter destratado o próprio neto e diz 
que nunca deixará de amar Lara. 

QUARTA - Zé Bob sugere a Irene que 
venda os imóveis para saldar a dívi-
da da empresa. Dodi avisa Flora que 
ela terá que se casar com ele. Donatela 
e Zé Bob fi caram noivos. Irene parabeni-
za Galdino pelo negócio quando Flora re-
vela que é a nova proprietária do rancho.

QUINTA - Irene expulsa Flora do rancho 
e diz que vai cancelar o contrato. Flora 
humilha Silveirinha e Fafá, mandando-
os limpar a casa. Halley aborda Silvei-
rinha e tenta convencê-lo a entregar 
Flora. Silveirinha disca o último número 
do celular de Halley e Donatela atende. 

SEXTA - Silveirinha segue Halley sem 
ser percebido. Zé Bob surge de car-
ro para pegar Donatela e Silveirinha 
constata que sua antiga patroa está 
viva. Silveirinha resolve procurar Flo-
ra para contar sobre Donatela, mas a 
vilã o humilha. Flora e Dodi se casam. 
Donatela abre a porta e vê Silveirinha.

SÁBADO - Donatela tenta se livrar de 
Silveirinha, mas ele entra no aparta-
mento. Os dois discutem e Silveirinha 
ameaça contar tudo para Flora. Zé Bob 
leva Donatela à casa da mãe de Silvei-
rinha. Silveirinha se surpreende ao ver 
Donatela na casa de sua mãe. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Marcelo tenta desar-
mar a bomba que está prestes a 
explodir. Maria, Tati e Leonor fi cam 
envoltas por um escudo de energia 
protetora. Marcelo examina a bom-
ba e fi ca tenso. Ele decide cortar 
um dos fi os. Gór arranca um fi o de 
cabelo e entrega na mão de Irma. 

TERÇA - Marcelo corta um dos 
fios da bomba e nada explode. 
Tati e Maria comemoram. Sansão 
avança para cima de Sandra e ela 
tenta se proteger. Sansão amea-
ça Sandra. Telê lança ondas de 
energia contra os bebês. Meta-
Novo acorda e manda Telê deixar 
os bebês em paz. 

QUARTA - Ferraz recebe uma liga-
ção e avisa que Sansão invadiu uma 
casa. Hiromi, Cláudia e Toni saem. 
Os outros agentes são convocados 
para uma nova missão. Ferraz se 
revolta e avisa que irá se vingar dos 
agentes do Depecom. Érica dá cho-
ques em Viviane. 

QUINTA - Noé passa mal com a 
fumaça de Fog. Perpétua amea-
ça o mutante. Fog se transforma 
em fumaça. Ezequiel e Nadir le-
vam Érica de volta para clínica. 
Magda, aluna do Teatro-Escola, 
se apresenta para Danilo. Bené 
sente ciúmes. 

SEXTA - Júlia conta que a chefi a 
oculta é uma pessoa que se dis-
farça de humana. Maria, Marcelo, 
Vavá e Leonor se assustam com a 
reação de Tati. Ela diz que não vai 
aceitar o casamento do pai e diz 
que odeia Maria. Tati faz um porta-
retrato voar na direção de Maria e 
quase a acerta. 

SÁBADO - Melhores momentos da 
semana.

 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - George Castelli e Renato 
Castelli continuam a discussão. Renan 
Fernandes tenta agarrar Cláudia e no 
momento chega seu irmão Paulo. Re-
nan sai pelos fundos da casa. Pedrinho 
arruma as malas e vai embora de casa. 
Rebeca chega ao hospital psiquiátrico. 

TERÇA - Sofi a Castelli vai visitar a fi lha 
Rebeca no hospital psiquiátrico. Pedri-
nho começa a comandar a “boca”. So-
fi a não consegue tirar Rebeca da clíni-
ca, pois George assinou um documento 
em que só ele tem poderes. Léo fi ca 
sabendo que Rebeca está internada. 

QUARTA - Ao tentar fugir da clínica, 
Rebeca é surpreendida por seguran-
ças. Beatriz dá um tapa na cara de 
Victória e a ameaça. Beatriz manipu-
la o pai, George Castelli, contra Victó-
ria. A banda de Nina se apresenta em 
um bar de Tirânia. Renato Castelli e 
Nina se beijam pela primeira vez. 

QUINTA - George Castelli vai embora 
com a esposa, Sofi a, e deixa Lara 
Penteado no restaurante. Fausto 
Maia tem uma crise de cíumes e agri-
de Victória. André Fernandes esconde 
os instrumentos musicais dos fi lhos. 
Sofi a fi ca desconfi ada com o compor-
tamento de Lara e George. 

SEXTA - Lucas Nogueira fi ca enciu-
mado com a notícia de que Victória 
e Fausto irão se casar. Na tentativa 
de fugir da clínica psiquiátrica, Léo e 
Rebeca são pegos pelos seguranças. 
Beatriz Castelli ameaça Victória de 
Castro. O trafi cante Maçarico paga 
Pedrinho pelo trabalho sujo. 

SÁBADO - Victória de Castro pede 
explicações sobre o tal carregamen-
to apreendido e Fausto contorna a 
situação. Nina apresenta Renato 
Castelli a seus pais. Fausto dá uma 
duro em Xavier e pede para que ele 
seja mais discreto. Beatriz arma 
plano contra Lucas Nogueira.

O Disco Compacto 

é um espaço destinado a comentários indivi-

duais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD indicados (ou 

não). As opiniões emitidas não são de responsabilidade 

do autor do texto.

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
  2

8
.d

ez
.2

0
0

8
   

  

06

CMYK

H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – sexta 14h15, 
16h10 e 19h; sábado e domingo 
14h20, 16h10 e 19h40; segunda e 
terça 14h15, 16h10 e 19h; quarta 
16h30; quinta 15h15 e 19h15.

Os Estranhos (legendado) – sus-
pense – sexta 21h; sábado e do-
mingo 18h e 21h30; segunda e ter-
ça 21h; quarta 16h30; quinta 17h20 
e 21h05.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – sexta 14h, 15h45, 17h30, 
19h15 e 21h; sábado e domingo 
14h15, 16h, 17h45, 19h30 e 21h15; 
segunda e terça 14h, 15h45, 17h30, 
19h15 e 21h; quarta 14h e 15h50; 
quinta 15h30, 17h10, 19h e 20h50.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta, sábado, 
domingo, segunda e terça 14h10, 
16h, 17h50, 19h40 e 21h30; quarta 
14h10.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sábado e domingo 
14h10 e 16h.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – sexta 21h; sábado e do-
mingo 21h30; segunda e terça 21h.

Os Estranhos (legendado) – sus-
pense – sexta 15h, 17h, e 19h; sá-
bado e domingo 17h50 e 19h40; 
segunda e terça 15h, 17h, e 19h; 
quarta 15h.

Sala 3: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – sexta, sábado e 
domingo 15h e 17h.

Ensaio Sobre a Cegueira (legen-
dado) – drama – sexta, sábado e 
domingo 19h e 21h30; segunda 
e terça 14h, 16h30, 19h e 21h30; 
quarta 14h.

Sala 4: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sába-
do, domingo, segunda e terça 15h 
e 17h; quarta 14h.

Max Payne (legendado) – policial 
– diariamente 19h e 21h.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Sete Vidas (legen-
dado) – drama – sexta e sábado 
13h20, 16h05, 18h40, 21h20 e 
23h55; domingo, segunda e ter-
ça 13h20, 16h05, 18h40 e 21h20; 
quarta 13h20 e 16h05.

Barigüi 2: Crepúsculo (legenda-
do) – aventura – sexta, sábado, 
domingo, segunda e terça 11h10, 
13h45, 16h20, 19h10 e 22h; quarta 
11h10, 13h45 e 16h20. 

Barigüi 3: Coração de Tinta (le-
gendado) – aventura – sexta, sá-
bado, domingo, segunda e terça 
13h, 15h10, 17h25, 19h40, 21h50 e 
00h; quarta 13h e 15h10. 

Barigüi 4: Bolt – Supercão (du-
blado) – animação –  sexta, sába-
do e domingo 13h30 e 15h40.

Se Eu Fosse Você (nacional) – 
comédia – sexta e sábado 17h50, 
20h, 22h10 e 00h20; domingo, se-
gunda e terça 17h50, 20h e 22h10. 

Entre Lençóis (nacional) – ro-
mance – sexta, sábado e domingo 
11h30; segunda, terça e quarta 
11h30, 13h40 e 15h40.

Barigüi 5: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta, sábado, 
domingo, segunda e terça 11h05, 
13h05, 15h30, 17h30 e 19h30; 
quarta 11h05, 13h05, 15h30 e 
17h30.

Marley e Eu (legendado) – co-
média – sexta e sábado 21h30 e 
00h05; domingo, segunda e terça 
21h30.

Barigüi 6: Marley e Eu (legen-
dado) – comédia – sexta, sábado, 
domingo, segunda e terça 11h05, 
13h35, 16h15 e 18h50; quarta 
11h05, 13h35 e 16h15 .

Barigüi 7: Crepúsculo (dublado) 
– aventura – sexta e sábado 12h45, 
15h20, 18h10, 21h e 23h45; domin-
go, segunda e terça 12h45, 15h20, 
18h10 e 21h; quarta 12h45 e 15h20. 

Barigüi 8: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta, sábado, 
domingo, segunda e terça 12h50, 
15h e 17h05; quarta 12h50 e 15h.

Madagascar 2 (legendado) – ani-

mação – 
sexta, sábado, domingo, segunda 
e terça 19h05, 21h05 e 23h10. 

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Crepúsculo (legen-
dado) – aventura – diariamente 
13h40, 16h15, 18h50, 21h30 e 00h.

Estação 2: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – diariamente 12h, 
14h, 16h, 18h, 20h, 22h e 00h.

Estação 3: Coração de Tinta (du-
blado) – aventura – diariamente 
12h15, 14h30, 16h45, 19h10, 21h20 
e 23h40.

Estação 4: Coração de Tinta (le-
gendado) – aventura – diariamen-
te 13h20, 15h35, 17h55, 20h10 e 
22h25.

Estação 5: Sete Vidas (legenda-
do) – drama – diariamente 13h10, 
15h45, 18h20, 21h e 23h30.

Estação 6: Marley e Eu (legen-
dado) – comédia – diariamen-
te 12h10, 14h45, 17h20, 19h50 e 
22h20.

Estação 7: Entre Lençóis (na-
cional) – romance – diariamente 
21h10 e 23h20.

Madagascar 2 (dublado) – ani-
mação – 13h, 15h e 17h.

Estação 8: Madagascar 2 (legen-
dado) – diariamente 12h30, 14h30, 
16h30, 18h30, 20h30 e 22h30.

Estação 9: Carga Explosiva 3 (le-
gendado) – ação – diariamente 
18h40, 20h50 e 23h10.

Colegiais em Apuros (dublado) 
– comédia – diariamente 12h20 e 
14h25.

Bolt – Supercão (dublado) – 
animação – diariamente 16h30 e 
18h40.

Estação 10: Crepúsculo (du-
blado) – aventura – diariamente 
12h40, 15h15, 17h5020h20 e 23h.

 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: Rede de Mentiras (le-
gendado) – drama – diariamente 
17h20, 20h e 22h30.

Sala 3: Crepúsculo (legendado) 
– suspense – sexta 17h15, 19h45 
e 22h15; sábado e domingo 15h, 
17h15, 19h45 e 22h15; segunda a 
quinta 17h15, 19h45 e 22h15.

Sala 4: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta 17h30, 
19h30 e 21h40; sábado e domin-
go 15h30, 17h30, 19h30 e 21h40; 
segunda a quinta 17h30, 19h30 e 
21h40.

Cineplex 

Sala 1: High School Musical 3 – 
o Ano da Formatura (dublado) 
– musical – diariamente 15h10 e 
19h30.

Orquestra dos Meninos (na-
cional) – drama – diariamente 
17h30 e 21h50.

Sala 2: Eu, Meu Irmão e Nossa 
Namorada (legendado) – diaria-
mente 15h e 19h15.

Max Payne (legendado) – ação 
– diariamente 17h e 21h30.

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sexta 16h, 18h, 20h 
e 22h; sábado e domingo 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h; segunda a 
quinta 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Vicky Cristina Barcelo-
na (legendado) – comédia – 
diariamente 16h30, 19h05 
e 21h20.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Madagascar 2 
(dublado) – animação 
– sexta, sábado, do-
mingo, segunda e ter-
ça 16h, 19h30 e 21h10; 
quarta 14h, 16h e 18h.

Sala 2: Jogos Mortais 
5 (legendado) – sus-
pense – sexta, sábado, 
domingo, segunda e 
terça 19h50; quarta 
15h.

Última Parada – 174 
(nacional) – drama – 
sexta, sábado, domin-
go, segunda, e terça 
21h20; quarta 17h.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Ótima saúde e bastante capacidade 
criativa neste dia. Pode fazer ne-
gócios e colocar em prática novas 
idéias. Nesta fase, você corre perigo 
de romper com algum amigo.

Sua personalidade estará ressal-
tada neste dia, o que o torna mais 
atraente e simpático. Grande suces-
so à vista, especialmente se souber 
dedicar seu tempo ao que gosta.

Dia indicado para desenvolver-se 
social, profi ssional e mentalmente. 
Mas tome cuidado com a saúde, 
pois poderá provocar o seu sistema 
nervoso. Supere a emotividade. 

Um aspecto astral muito poderoso 
contribui para uma ampliação de 
seus poderes intelectuais e de sua 
capacidade de progredir fi nanceira-
mente. Tome novas decisões.

Vizinhos ou parentes próximos pro-
curarão ter questões com você nes-
te dia, não dê, portanto, motivos 
para isso. A infl uência não é propí-
cia ao amor. Bom para os negócios. 

Dia dos mais felizes  para as coisas 
que ligadas ao coração. Bons lucros 
devido aos bons contatos com o 
sexo oposto. Elevação social por in-
fl uência do planeta Mercúrio. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que poderá obter lucros no 
comércio de produtos químicos e 
líquidos. Trate de assuntos relacio-
nados à melhoria fi nanceira e peça 
favores. Felicidade conjugal.

Uma notícia agradável sobre negó-
cios vai trazer satisfação. Excelen-
tes oportunidades de realização 
fi nanceira e profi ssionalmente. Não 
assuma responsabilidades.

Evite desavenças, questões e desar-
monias na vida doméstica. Por ou-
tro lado, terá sucesso nos negócios 
relacionados à construção e aos 
metais de um modo geral. 

Dia agitado para você. Mas, para 
que tudo saia a contento, tome uma 
atitude otimista e inteligente. Evitar 
o nervosismo que de nada adianta. 
Sucesso com o sexo oposto. 

Será bem sucedido se adotar uma 
atitude otimista. Dia excelente para 
estudos, testes, amor e contatos 
pessoais. Melhor ainda para contra-
tar servidores e contar com favores.

Dia em que poderá fazer ou pedir 
empréstimos e assinar documentos 
ou mesmo pedir aumento de ven-
cimentos. A saúde estará boa e há 
chances de êxito amoroso e social.

INTERVENÇÃO
INTERVVENNÇÇÇÃÃOÃÃOOÃOÃÃOÃÃÃOO

TER E Ç

     OUTRA PAUTASerenidade e 
retórica

Tanto em português quanto no idioma 
inglês existem termos cuja proximidade 
semântica dá conta de um paradoxo que 
paira sobre todos aqueles que vivem numa 
redação: em inglês, a palavra “journal” sig-
nifica ao mesmo tempo diário, no sentido 
de registro pessoal das próprias experiên-
cias, como também o produto industrial 
que é um jornal; em português, acontece um 
paralelismo com a palavra “diário”, que pode 
significar tanto “publicação periódica” quan-
to “diário pessoal”. É a linha de fronteira que 
delimita o território próprio do jornalista: as 
territorializações próprias do espaço privado 
e do público. O mais profundamente arraigado 
e, ao mesmo tempo, o que desterritorializa o 
sujeito-jornalista no fazer cotidiano.

A mediação enquanto imperativo ético está 
plenamente signifi cada nesse paradoxo semân-
tico que instaura sobre o imaginário da profi ssão 
um apelo sempre voltado para a dimensão políti-
ca: isto é, de mediação entre os interesses privados 

e as necessidades coletivas da sociedade. Nem os 
interesses particulares podem se sobrepor às 
demandas da coletividade, como também as di-
ferenças não podem ser esmagadas por poderes 

verticalizados que dão pouca ou quase nenhuma 
chance de expressão aos devires da diferença. 
O equilíbrio que se conquista sempre de for-

ma precária como resultado des-

se tipo de ação em 
sociedade é o que 
se constitui como 
signifi cado da pa-
lavra democracia. 
Não o governo da 
maioria, pura e 
simplesmente. As 
massas não são 
invariavelmente 

vetores de uma razão 
emancipatória – os piores momentos 

do século passado dão prova disso –. Talvez a 
palavra pluralismo possa acrescentar precisão 
ao que o conceito de democracia deixa a de-
sejar. Multiplicidade. Diferença. Uma socie-
dade democrática como sociedade aberta.

Ao contrário do que fazem os “profi ssio-
nais da indignação” (expressão criada pelo 
professor Renato Janine Ribeiro da USP – 
esse tipo de má-consciência que sempre se 
expressa de forma anacrônica, impotente e 
sensacionalista), um jornalista que preza pela 
profi ssão também sabe se posicionar contra o 
senso-comum quando isso se justifi ca. Jornalis-
mo não é entretenimento, portanto não lhe cabe 
sempre agradar a todos. Algo existe nessa profi s-
são que é da ordem dos movimentos de refl uxo, 
de vazamento, da contra-corrente. Por viver sobre 
a linha de tensão entre público e privado, o jorna-
lista vive sob o signo do contraditório – esse é o pa-
pel dele por excelência –. Onde todos só vêem luz, há 
de se apontar para as máculas de sombra. Ao mesmo 
tempo, quando prevalecem as arbitrariedades do poder, 
o jornalismo se torna veículo para as vozes da coletivida-
de. Buscar o ponto de equilíbrio entre esses extremos é o 
começo desse longo aprendizado que jamais se conclui. 
Contundência na serenidade é a característica da retóri-
ca que denota correção no trato com a notícia. Digno de 
nota é tudo o que provoca e precipita o sentido, jamais 

a sensação. A razão não grita. 

“O melhor seria escrever os 
acontecimentos dia a dia. Fa-
zer um diário para os consi-
derar com clareza. Não deixar 
escapar as diferenças de por-
menor, os fatos miúdos, mes-
mo quando parecem insignifi -
cantes, e sobretudo ordená-los. 
Tenho de dizer como é que vejo 
esta mesa, a rua, as pessoas, a 
minha bolsa de tabaco, visto que 
foi isso que mudou. Tenho de de-
terminar exatamente a extensão e 
a natureza dessa mudança”.

JEAN-PAUL SARTRE EM A NÁUSEA

“A importância funcional do ego 
se manifesta no fato de que, nor-
malmente, o controle sobre as abor-
dagens à motilidade compete a ele. 
Assim, em sua relação com o id, ele é 
como um cavaleiro que tem de manter 
controlada a força superior do cavalo, 

com a diferença de que o cavaleiro 
tenta fazê-lo com a sua própria for-

ça, enquanto que o ego utiliza forças 
tomadas de empréstimo. A analogia 

pode ser levada um pouco além. 
Com freqüência um cavaleiro, se 

não deseja ver-se separado do ca-
valo, é obrigado a conduzi-lo onde 

este quer ir; da mesma maneira, o 
ego tem o hábito de transformar 

em ação a vontade do id, como se 
fosse sua própria”.

SIGMUND FREUD EM O EGO E O ID

“Uma ilusão não é a mesma coi-
sa que um erro; tampouco é ne-
cessariamente um erro. A crença 
de Aristóteles de que os insetos 
se desenvolvem do esterco (cren-
ça a que as pessoas ignorantes 
ainda se aferram) era um erro; 
assim como a crença de uma ge-
ração anterior de médicos de que 
a tabes dorsalis constitui resul-
tado de excessos sexuais. Seria 
incorreto chamar esses erros de 
ilusões. Por outro lado, foi uma 
ilusão de Colombo acreditar que 
descobriu um novo caminho ma-
rítimo para as Índias. O papel de-
sempenhado por seu desejo nes-
se erro é bastante claro. Pode-se 
descrever como ilusão a asser-
ção feita por certos nacionalistas 
de que a raça indo-germânica é 
a única capaz de civilização, ou a 
crença, que só foi destruída pela 
psicanálise, de que as crianças 
são criaturas sem sexualidade. 
O que é característico das ilu-
sões é o fato de derivarem de 
desejos humanos”.

SIGMUND FREUD EM O 
FUTURO DE UMA ILUSÃO

Coordenador do projeto:Dr. Silvio Demétrio
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O que é tragé-
dia no gênero drama da 
literatura? Sabemos que o vocábulo 
tragédia na vida real refere-se a catástrofes, por 
exemplo, a queda de um avião e a conseqüente 
morte de centenas de pessoas. Para Aristóteles, 
a tragédia no gênero literário drama “é a imi-
tação de uma ação importante e completa, de 
certa extensão; deve ser composta num estilo 
tornado agradável pelo emprego separado de 
cada uma de suas formas; na tragédia, a ação 
é apresentada, não com a ajuda de uma nar-
rativa, mas por atores. Suscitando a compai-
xão e o terror, a tragédia tem por efeito obter 
a purgação dessas emoções” (2001, p. 08).

Nas quatro grandes tragédias de William 
Shakespeare, a saber, Hamlet, Macbeth, 
Othello e Rei Lear, há poesia. Segundo Bra-
dley (1905), a poesia das quarto tragédias, 
como a beleza de estilo, o cantar/expres-
são das palavras, a versifi cação podem 
passar despercebidos. Abordaremos 
aqui a tragédia Hamlet. Nesta passagem, 
percebemos a poesia existente na peça:

Hamlet – Oh, se esta carne sólida, tão 
sólida, se esfi zesse, fundindo-se em orva-
lho! Ou se ao menos o Eterno não houves-
se condenado o suicídio! Ó Deus! Ó Deus! 
Como se me afi guram fastidiosas, fúteis 
e vãs as coisas deste mundo! Que horror! 
Jardim inculto em que só medram ervas 
daninhas, cheio só das coisas mais rudes e 
grosseiras (Ato, I, Cena I). 

Outro trecho que vem carregado de poesia, 
e poderíamos dizer poesia romântica, é o 
momento em que o Rei Cláudio instiga Laer-
tes contra Hamlet:

Rei – A rainha, mãe de Hamlet, quase que vive 
pelos olhos dele e, quanto a mim (seja por virtu-
de ou por desgraça minha), está de tal modo liga-
da à minha vida e à minha alma que, do mesmo 
modo que uma estrela só pode mover-se dentro 
da própria órbita, nada posso fazer que não seja 
através dela (Ato V, Cena VII).

Percebemos aqui que a maneira como o Rei 
descreve o amor da Rainha pelo filho Hamlet e 
o próprio amor pela Rainha, está carregada de 
poesia romântica. 

William Shakespeare era mestre em represen-
tar a vida por meio da obra que produziu. Ele 
escrevia as peças para serem representa-
das e não para serem 
lidas como textos 
literários, e o 

objetivo dele 
era ganhar dinheiro 

e fi car famoso. Foi exatamente 
isso que aconteceu, Shakespeare 

enriqueceu e fi cou famoso. Mesmo 
escritas para o público do século 
XVII as peças tornaram-se universais 

e atemporais. A razão que faz com 
que Hamlet seja lida, estudada e analisada até 
os dias atuais é o fato de que ela apresenta característi-

cas da natureza humana, como amor, ódio, traição, ciúme, inveja, 
usurpação do poder, guerras, assassinatos. A natureza humana não muda, 
pois desde os primórdios, os seres humanos carregam dentro de si o bem e o 

mal. Em alguns afl ora o bem, em outros o mal, nos chamados seres humanos 
normais, existe o equilíbrio, mas nunca a perfeição. Sartre não acreditava na exis-

tência de uma natureza humana, já que para ele a existência precedia a essência 
do homem. Por outro lado, Kant acretitava que havia uma natureza humana, com 
a essência precedendo a existência. Nós consideraremos aqui 
a existência de uma natureza humana. Quando analisamos as 
tragédias de Shakespeare, percebemos que ele era um profun-
do conhecedor da natureza humana:

Hamlet – ...conhecer bem um homem, seria conhecer-se a si 
mesmo (Ato V, Cena II).

Mesmo assim, ele questiona esse ‘homem’ da natureza de 
que ele, como todos nós, faz parte. Nesta fala ele começa des-
tacando aspectos positivos do homem, contudo a desilusão em 
relação ao ser humano fi ca evidente no fi nal da fala com o ques-
tionamento. Desilusão que provavelmente acometeu Shakespe-
are na época da escrita de Hamlet:

Hamlet – Que obra-prima é o homem! Como é nobre pela razão! 
Como é infi nito pela faculdade! Em forma de movimentos, como é 
expressivo e maravilhoso! Protótipo dos animais! E, mesmo assim, 
que signifi ca para mim essa quintessência do pó? (Ato II, Cena II).

Quando lemos as obras de Shakespeare parece que estamos sen-
do investigados enquanto seres humanos. Ao analisar essa fala de 
Hamlet poderíamos dizer que Shakespeare se preocupava com o 
conhecimento sobre o ser humano. O conhecimento e os ques-
tionamentos sobre a natureza humana são importantes para 
um bom dramaturgo quando no ato da elaboração de uma 
tragédia. Para que a tragédia obtenha sucesso é necessá-
rio que os 

espectadores/leito-
res vejam a si mesmos 
nas falas das personagens. 
Isso acontece quando lemos 
uma tragédia como Hamlet. 

Poderíamos dizer que William Shakes-
peare é um grande fi lósofo. Os questiona-
mentos sobre a vida e a morte, o matar ou 
não por vingança em Hamlet, nos prova o 
poder fi losófi co da peça. Bloom (2001) 
argumenta que: “Shakespeare é para a 
literatura mundial o que é Hamlet para 
o domínio imaginário da personagem li-
terária: um espírito que tudo impregna, 
que não pode ser confi nado” (p. 58).

Tratar Shakespeare como nosso con-
temporâneo é entender como ele nos 

escrutina por meio das obras dele. Mes-
mo que essa não tenha sido a intenção, é 

como se ele tivesse criado as personagens 
a partir de nós mesmos. Ao lermos uma 

peça de autoria dele, temos a impressão que 
estamos sendo investigados, observados.

peça de autoria dele, temos a impressão que 
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