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Estamos de

acordo.

NOVA ORTOGRAFIA

episódio 38HomicídioCulposo

E nós, do ALT, matamos o “Chará”,
da gráfica da Gazeta...

...de tanto rir.

Chará, nós vamosadiantar seisedições do ALT.

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR(por 

Julliane Brita
CASCAVEL | PR

Nota de
ledora

Flor do
brejo

Por si só mutante, o período que encabeça o novo ano é 
eleito pela maioria o transformador. Das coisas todas elen-
cadas, o primeiro Mundo Sebo de 2009 sugere que para o 
já bem-vindo seja precípua a escolha de mais leituras, mais 
livros, mais palavras novas, mais linhas a serem escritas. 
Já que leitura e escrita são irmãs siamesas grudadas pelas 
costas, de rostos virados e mãos dadas, e tudo o que essa 
metáfora possa lhe oferecer.

A visita feita ao Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 2.052) 
deixou que saltasse aos olhos indicativos a leitura e inspira-
ção perfeitas: Fernando Sabino. De nome do meio Tavares, 
nasceu criança no dia das crianças do ano de 1923 e apren-
deu a ler com a mãe sete anos depois. Desde esse tempo 
pueril, leitor incondicional e afi cionado. Daí para diante, es-
critor tão assíduo quando o inverso, com a biografi a imiscuí-
da em rádios, jornais e livros. Muitos deles.

Numa ordem que se pretende mais ou menos cronológi-
ca, tendo em vista o ano primeiro da publicação original da 
obra, apresentamos alguns dos livros encontrados por lá e 
que merecem destaque. A inglesa deslumbrada (Record, 
1984, 206 p.), o primeiro dos eleitos, é um livro de crônicas 
e histórias da Inglaterra e do Brasil, e, primeiramente, saiu 
pela Editora Sabiá em 1967. Crônicas a um sabor totalmen-
te sabiniano embalam a hora antes de dormir, o espaço de 
tempo de casa ao trabalho, a tarde sem compromissos; es-
critas durante e sobre o período em que trabalhou na Embai-
xada do Brasil em Londres como adido cultural. Uma pitada 
está na explicação feita em carta a Paulo Mendes Campos: 
“brasileiro no estrangeiro fi ca tão engraçado, de uma nacio-
nalidade diferente, é uma espécie de gente meio alheada, 
no mundo da lua, formando uma comunidade esquisita a 
qual pertenço, como numa maçonaria”; “E os diplomatas! 
Daria um livro que não vou escrever”.

Da próxima indicação, Drummond falou no ano de lança-
mento: “Esta é uma obra de imaginação profundamente sé-
ria, e mesmo pungente, a despeito do autor, que a quis fazer 
burlesca e burlona, porém não resistiu à pressão interna dos 
personagens e das situações por eles vividas”. O ano em ques-
tão era 1979 e a obra O grande mentecapto (Record, 1979, 
236 p.). O romance, entretanto, começara a ser feito por Sa-
bino quando este contava 23 anos e levou dali para frente 33 

outros para ser terminado. O romance 
é picaresco, e o protagonista, um D. 

Quixote mineiro: conhecido Geraldo 
Viramundo, ofi cialmente José Ge-
raldo Peres da Nóbrega e Silva, ou 
determinado por outras 52 alcu-
nhas. Clássico e impagável.

O gato sou eu (Record, 1983, 
199 p.), por inúmeras razões, 
deve ser sempre recomenda-
do. Contos e crônicas de fazer 
escola a começar por aquele 
que dá título à coletânea. O 
encontro entre psicanalista e 

paciente em que estala a per-
gunta: quem é, afi nal, o gato?

“- Essa não, doutor. A ser alguém, nes-
te caso o gato sou eu.

- Você está enganado. E o mais curio-
so é que, ao mesmo tempo, está 

certo, certíssimo, no sentido em 
que tudo o que se sonha não pas-
sa de uma projeção do eu.

- Uma projeção do senhor?”

“Todos têm o direito de sonhar e 
cada um o de ser dono de seu sonho”.

Há quatro dias a língua portuguesa não é mais a mesma 
– apesar de ainda ser bem parecida com aquela que co-
nhecíamos antes –. Mudaram as regras ortográfi cas, mas 
não mudaram ainda os equívocos frequentes: há pessoas 
agora escrevendo sem acento o que antes elas nem sabiam 
por que acentuavam; outros procuram desesperadamente 
lembrar (?) o que são ditongos abertos e fechados, hiatos, 
formas rizotônicas e arrizotônicas, oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. E há ainda aqueles que estão preocupados 
com o que escrevem e leem, que vão redobrar a atenção às 
minúcias e que querem a diferença.

Ajuda aos que utilizam editores de texto é o Projeto Vero do 
BrOffi ce.org. Lançado em julho de 2008, o Verifi cador Orto-
gráfi co contempla as alterações incorporadas à norma culta 
da língua portuguesa pelo Acordo Ortográfi co de 1990, que 
entrou em vigor – como todos exaustivamente já sabem – no 
último dia primeiro. É preciso instalar o OpenOffi ce.org, sof-
tware de código aberto que traz ferramentas de produtividade 
iguais aos softwares usuais. Até que atualizações de outros 
editores de texto cheguem, acostume-se com o auxílio em 
vermelho e não dê o braço a torcer às autocorreções antigas. 
O software está disponível para download em broffi ce.org. In-
teressante notar que o processo é colaborativo: se você des-
cobrir algum erro tanto no programa quando no Vero, pode 
contatar os responsáveis que a atualização será feita. Ele ain-
da tem um problema com relação às palavras compostas e 
ao tão temido hífen, mas há promessas de correção.

Um ponto para quem pensar que ler é o melhor consolo 
para enfrentar as mudanças. Contrafeitos ou não, quem usa 
a língua portuguesa escrita deve obedecer às novas regras. 
Se há quatro anos por aqui – e seis para os cais de lá – para 
que todos se adaptem, quem começa antes tem vantagem. 
Em fi dusinterpres.com, o tradutor profi ssional Fabio Said já 
procura escrever obedecendo às novas regras. Ajuda, já que 
o blogue é feito por alguém que utiliza a língua portuguesa 
– Said trabalha com as combinações alemão-português e 
inglês-português –. E há informações interessantes, como 
um infográfi co rápido sobre as mudanças da língua portu-
guesa no decorrer dos séculos: desde o século 13 até o ano 
que acabou de dar adeus.

Muito bom é o Portal da Língua Portuguesa (portaldalin-
guaportuguesa.org), de responsabilidade do ILTC (Instituto 
de Linguística Teórica e Computacional), de Lis-
boa. Eles criaram a MorDebe, uma 
base de dados com informação 
sobre a fl exão, a derivação e a 
ortografi a do Português. Tudo 
bem que a maioria dessas pa-
lavras pertence ao português 
europeu, mas de grande valia 
são os auxílios disponibiliza-

dos: “um conjunto de re-
cursos que permitem 
o acesso a informa-
ções relativas à língua 
portuguesa”. O último 
passo foi o Vocabulário 
de Mudança, que con-
tém todas as palavras 
que passam a ser escritas 
de maneira diferente e indica para 
cada uma as grafi as anteriores e 
a grafi a nova. Para se ter uma 
ideia, as palavras da MorDebe 
afetadas pelas mudanças são 
4.497, menos de 4% do total, 
enquanto, por aqui, calcula-se 
que 0,5% das palavras sejam al-
teradas. Não trema.

No primeiro dia do ano de 2009, depois de um pequeno intervalo de alguns milênios, par-te dos operários envolvidos no ambicioso pro-jeto Torre de Babel voltou ao trabalho. A reto-mada se deve a um acordo firmado entre oito nações, que prevê a unificação gráfica da lín-gua portuguesa nos países lusófonos.
Porém, logo no primeiro turno do expediente, as novas orientações soaram confusas. “O acordo não determina mudanças na fala”, comenta um dos car-pinteiros. “Como a maioria de nós não utiliza lápis e caneta na hora de martelar e coisa tal, ninguém se entende bem do mesmo jeito”, ironiza. 

Os verdadeiros benefi ciados, na opinião dos trabalhado-res, são os engenheiros da obra, que, ao lidarem mais com a escrita, “poderão usufruir de melhores condições de servi-ço”, acredita o líder sindicalista, que não descarta a possibili-ta de greve. Já o líder patronal não tem dúvidas de que todos serão benefi ciados. “Logo, logo todos pegam o jeito”. 
Para acalmar os ânimos, e aproveitando que a globali-zação segue no topo das paradas, falou-se em adotar o Esperanto, língua criada em 1887 por Ludwik Leizer Za-menhof com o intuito de ser uma língua mundial. “Não, não, é muito artifi cial... démodé”.

Se o acordo ainda gera dúvidas, pelo menos am-bas as partes concordam que a retomada da obra é importante, tanto quanto a atualização do pro-jeto estrutural, que já prevê a criação de salas co-merciais para venda e locação e uma ampla praça de alimentação. “A grande obra que é retomada a partir do acordo ajudará e muito nas relações inter-nacionais, seja na esfera político/econômica, seja na cultural. A língua será fortalecida.
Especialistas afi rmam que a crise que atualmente assola todas as nações – exceto o Brasil –, não in-fl uenciará o andamento da construção. “Essa crise é fi chinha. Você tinha de ver a recessão braba de consciência que passamos pela intervenção divina, aquela sim foi forte”.

Assim, os trabalhos prosseguem na Torre, atualmente com mais de 2,4 mil metros de altura e cem de largura. O ritmo é lento, devido ao número reduzido de nações envolvidas, e não há previsão de conclusão. “Já que o acordo foi assinado, resta pô-lo em prática, apesar de que ainda haverá muita discussão”, afi rma o especialista. “Há pontos nebulosos, como a instalação dos hífenes”. Entretanto, a grande preocupação é saber, se o projeto for um sucesso, o quê ou quem encontrarão lá em cima.

Escândalo na Torre
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(por 
Marcelo Garcia*JUARA | MT

Benedito não viu quando a moça 
se sentou atrás. Estava compene-

trado nos pontos azuis que partiam 
e retornavam em milésimos de se-

gundos pela janela. Duas horas: a es-
trada tinha uma composição sufocan-

te depois de algum tempo, como se de 
dentro dela houvesse uma mão que pu-

xasse e puxasse um tapete de petróleo de-
baixo das rodas; e mesmo nos buracos, era 

a falha da mão que se via. Benedito podia ver 
as veias saltadas desta mão enquanto o pneu 

confrontava o baque, assustado e decepciona-
do – também – com a mão, que falhou.

Vazio: como o peito dos heróis decadentes, 
o banco atrás apenas resgatava o cheiro de 
alguma passageira da última viagem. Era o 
que Benedito pensava, mas logo outro so-
lavanco e o pensamento saltou da cabeça 
como um pássaro numa árvore que se de-
bate com o vento, nesta luta em que Bene-
dito fi cava horas atento à rejeição dos pás-
saros quanto à árvore. E ia tão longe que 
seu corpo começava a tremer, tencionando 
a atenção de seu dono.

- Tá tudo bem? - surgiu uma voz atrás da 
cabeça de Benedito.

E Benedito pensou que outra vez fosse 
imaginação – a lápide do corpo –. E ela 
pensou que o rapaz do banco em fren-
te, além de ter tremeliques, era mal-
educado; ou surdo. E Benedito outra vez 
deixou-se cair na poltrona ao lado, esti-
cando as pernas para o corredor. Pensa-
va no passageiro que não veio. Pensava 
na paciência do motorista ao esperá-lo, 
inutilmente, na rodoviária. Pensava na 

impaciência de todos os outros passagei-
ros, que não estavam interessados em atrasos. 

E pensava no que viria pela frente – não só na chega-
da, os pés fi ncados no chão: mas nas horas que teriam 
que escorrer entre as falhas dos dentes; o ácido do tem-
po sulcando a boca; enrolando a língua; expulsando os 
pensamentos. E em dormir até que

- Com licença. – disse um senhor de voz grossa, de cara 
retraída, que ia em direção ao banheiro, no fi nal do corredor.

Até que chegasse lá; tantas horas (o líquido já escorria 
pela boca, sentia-o adormecendo a língua). Ao menos, 
haveria tempo para refl etir sobre o que faria nesse lu-
gar em que se metera: as ruas que conheceria, os pas-
seios, as mulheres, as bebidas, os amigos. Ao menos 
tivesse essa chance de reconciliação com a vida, de-
pois de tantos tragos amargos, depois do tempo – esse 
companheiro de viagem e de instâncias –, depois de 
Flora, de Luci. Depois de Flora: a imagem da sapatilha 
esquecida atrás da estante de livros. De Luci: levou as 
sapatilhas e alguns livros. E depois: o pó nas estantes, 
o desinteresse. Desinteresse: olhava as pessoas que 
iam e vinham naquela rua antiga, pela varanda. Da 
varanda dava pra ver como eram as mesmas pes-
soas todos os dias, apesar de a cidade ser imen-
sa, as mesmas pessoas que iam e vinham, 
como o saco de um pugilista. Raras as 
vezes em que alguém novo resolvia tro-
car a rua das boutiques pela paralela, 
aquela rua antiga em que até a poeira 

impregnava na pele, resmungando a 
velhice azeda. Raras vezes: natural 

que ia e ia e ia devagar ela a moça 
que uma vez por semana a moça 

que toda sexta-feira a moça que tinha 
vestidos antigos a moça ruiva a moça de 

poucas sardas (bonitas) a moça a. Era 
em Benedi-

to, do lado da sacada, que parecia infl ar um astrolá-
bio. Como os antigos: Benedito sentia-se vendo uma 
constelação, algo inteiramente desconhecido e que só 
pode ser observado detalhadamente, ainda que de modo 
precário, através de um astrolábio. E enquanto ela passava 
que Benedito foi desenhando em seu rosto a constelação que 
gostaria. E o astrolábio os lábios puros lábios: a constelação de 
Virgo que se formou nos contornos do rosto dela. Era a constela-
ção de Virgo, certamente: ainda que não conhecesse muito a cons-
telação, exceto por fotos ou gráfi cos: era tão virgem quanto a fl ora 
com suas plantas que crescem sobre a terra macia sem conhecer o 
mundo; sem conhecer as palavras; sem conhecer as imagens (exceto 
pelo retrato exânime, ora um pássaro ou um avião, ora o vento). Sem 
conhecer o feno que Benedito colocava em seus olhos ao ver passar 
ela. E era em Benedito que crescia essa planta; era em Benedito que 
ardiam os olhos; era em Benedito que escorria o tempo com seu áci-
do; era em Benedito, o profano, que a tácita volúpia das coisas adqui-
riam; era em Benedito que os anjos imobilizavam e impediam o con-
vite para talvez um café, quem sabe, moro ali em cima, tá vendo?; 
era em Benedito, o alheio, que apontavam o som dos murmúrios; 
era em Benedito, o insone, que a noite exercia sua tortuosa e sedu-
tora voragem; era em Benedito que o itinerário traçava seus des-
vios e passeios enquanto não chegasse em casa aquela moça, 
imaginariamente chamada Virgo.

Benedito: sexta-feira; arranhando em seus sapatos, a cal-
çada de ladrilhos; cravado em seus olhos, o novo ângulo da 
constelação, como se fosse um astrônomo que fi nalmen-
te deixa o laboratório e parte para galáxias; o astrônomo 
que chega toca em Andrômeda: a insufi ciência do gráfi co. 
Houve uma explosão em Virgo, o mundo não presenciou, 
mas que Benedito sentiu ao vê-la apontar na rua. A boca 
os olhos as bochechas a boca os lábios a boca as bo-
chechas os peitos a boca os lábios os olhos. A boca: 
não falou. No entanto, os pés seguiram como que ma-
quinalmente; no entanto os passos logo tomavam o 
mesmo ritmo (e se Benedito, caso quisesse ou tives-
se coragem, fi casse ao lado dela, as pernas esta-
riam metricamente dispostas, para quem olhasse 
lateralmente); no entanto faltava vigor e a rua 
acabava; sentia a respiração opressa que chega-
va a seu rosto como baforadas de fogo; o medo; 
os maníacos e desajustados que essa cidade 
produz, como se fosse uma fábrica; o medo; 
os maníacos e a esquina; as pernas já fora 
do ritmo; os passos apressados e recenden-
do a pavor. Os olhos parados de Benedito: 
a esquina. Os olhos de Benedito giraram 
antes do corpo para voltar, agora mais cal-
mo e decepcionado, em direção à rua de 
ladrilhos e quase esquecida; o movimento 
coletivo das pessoas de sempre.

O susto: a mochila da moça da poltrona 
de trás que sem querer caiu por cima do 
corpo de Benedito. O susto: os olhos acor-
daram antes do corpo e giraram para den-
tro e para fora da órbita ocular até que o 
corpo tomasse nota de que algo estranho 
estava acontecendo na região das pernas. 
O susto: o “ãhn?” o “quê?” que antecedia a 
consciência de acordar. O susto: o desdobrar 

dos segundos que abriam como um livro, uma 
enciclopédia dos momentos de sonolência. O 

susto: Benedito, acordado, olhando pavorosa-
mente para ela. Ela: o sorriso, as desculpas, 

a excepcional habilidade em tirar a mochila 
de cima do corpo. A calma: o ônibus para-

do, poucos passageiros sentados, alguns 
comendo biscoitos. A parada: o ônibus na 

metade do caminho; o tempo em trégua, 
a língua em estado normal, não ador-
mecida: o ônibus parado. O lanche: 
já que acordou, não aceita ir ao 
restaurante comer algo? O sus-
to: o ir e não ir cercando a 
cabeça de Benedito. O 
convite: o lanche, a 
fome provisória, os 
olhos dela estontean-
do o espaço. Benedito 
se lembrou da lua atraves-
sando as brechas da janela 

de seu apartamento; acorda-
va assustado com a luz lu-

nar que 

explorava seu rosto, em certo ponto da noi-
te, à procura dos minérios ou das memó-

rias. Benedito acordado: assustado com a 
claridade. Os sustos, os despertares. Bene-

dito se lembrava ainda das noites insones: 
esta manifestação do pensamento em ir 

abrindo as gavetas e compartimentos e 
desestruturar as estantes da memória 

e ir resgatando os dias, organizá-los, 
transcrevê-los, analisá-los, reescre-
vê-los, tirá-los das estantes, olhá-
los, lê-los, concluí-los: os atos que 

o pensamento exerce em menos 
de um segundo, como se o tempo 

parasse de ejetar o ácido dentro da 
cabeça de Benedito nestes momentos 

em que o pensamento cumpria sua há-
bil função de procurar arquivos e notas 

dos dias e das coisas. Mesmo que o tem-
po parasse dentro de Benedito, congelas-

se-o, havia outro que invadia o ônibus e 
o tempo do intervalo para o lanche; outro 

tempo que, excluindo Benedito, continuava 
discorrendo; era este tempo que ela, a do 

convite, habitava. E no tempo que Benedito 
imaginava como sua memória trabalhava; ela 

esperou pacientemente pela resposta.

Nem Luci nem Flora nem Virgo; ela se chamava 
Valentina e tinha um colar feito de coco que logo 

o pensamento (e depois a memória) de Benedito 
engavetou como coqueluche. Ela ainda desfazia-

se do riso de ter tropeçado no degrau da escada do 
restaurante quando Benedito se apresentou. A chu-

va: a água em queda livre; os vidros. A chuva descia 
como o suco de laranja que ela engolia com força. O 

suco de laranja descendo pela garganta, explorando 
cada pedaço do corpo. O suco de laranja no estômago: 

a chuva. A conversa; a chuva; a conversa. Os encontros 
de pensamento; os desencontros nos gestos. A chuva: os 

olhos azuis dela refl etindo o vidro da janela do restauran-
te. O tempo: o ônibus; os passageiros retornando, satisfei-

tos e com passos largos; a volta aos aposentos. O ônibus: o 
tempo, a conversa. A volta.

E iam os dois a mesma cidade e iam os dois fugindo de 
lembranças, de recordações. E iam os dois recortando frases, 

imagens. E iam os dois: a cidade que destruiria e substituiria 
as memórias; os medos; os rancores. As mágoas: a garganta, 
a voz. A mágoa envolvendo a voz. A voz: recheada de má-
goa, como um bolo de ressentimento, disparando contra 
o que fi cou. As vozes: o ônibus acordado conversando; 
vozes que sobressaíram as conversas. A chuva: a 
mão que puxava o asfalto agora mais devagar, 
cuidadosamente movendo o ônibus. As mágo-
as: roxas mágoas que se infi ltravam nos ros-
tos das pessoas. As pessoas: memórias e 
futuros. Memórias: o passado é o futuro. 
A histórica cíclica: a chuva embalando 
a conversa. Benedito, a voz mansa; o 
torpor contaminando as palavras. As 
palavras; feitas de poeira, movem-se 
e se deixam levar pela gravidade. As 
palavras em Valentina; a contempla-

ção; o consentimento com o sono alheio. 
O sono: a queda em si. Os olhos de Valentina: 

o azul-mar-verde-mar que atravessava Benedito 
em seu refl exo. O sono: o abismo. Os sonhos.

Valentina abriu os olhos, pusilânime. Como se os am-
bientes, as pessoas, os itinerários e o tempo – principal-

mente o tempo – tivessem sido feitos de argila e agora 
despencassem como se um terremoto atingisse toda a 

área; o pó, a poeira; pedaços de argila pelo chão. Valen-
tina abrindo os olhos: a chuva batendo na janela; os ladri-

lhos. Valentina sentia-se, sobretudo, protegida – mas imóvel 
–. Proteção: como se os anjos da imobilidade resolvessem 

segurá-la nos ombros. Valentina, a protegida, abrindo os olhos 
para o mundo. A memória: conversas, sonos, suco de laranja, 

ônibus. As gavetas; as estantes; os arquivos: os sonhos. 
Valentina abriu os olhos; era a luz solar em seu rosto, 

tocando seu rosto; acariciando-o; como a mão de 
Benedito faria, caso não tivesse fi cado para 

trás: como o sonho de uma sapatilha dor-
mindo atrás de uma estante.
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Logo amanheceria e a luz ra-
diante do sol penetraria aquele 
cenário. A escuridão provia todo 
o segredo necessário para que 
ninguém o descobrisse naquele 
lugar. O anonimato seria manti-
do, pelo menos até o amanhecer. 
Assim ninguém o descobriria. Ao 
lado, poucos metros de onde ele 
estava, diversos carros, inclusive 
da polícia, passavam velozes pela 
autoestrada que corta o Estado de 

Leste a Oeste. Mesmo as luzes dos faróis 
acesos não eram o bastante para iluminar e o 

revelar em meio à escuridão. Não era frio, o clima seco 
dos dias anteriores proporcionava apenas um desconfor-

to às narinas. Já pela madrugada uma brisa mais fresca 
caía sobre toda a Cidade, tornando menos insuportável 

o calor abafado. Ele continuaria ali até à manhã, imóvel. 
Não deveria mover-se e nem causar o menor ruído sequer. 

Os carros continuavam a passar e ninguém o via. Como 
já dito, não fosse o nascer do sol, que todas as manhãs 

inunda a cidade de luz, ele ainda estaria retraído na pou-
ca vegetação que há entre a rodovia e a estrada secundá-

ria. Amanheceu e lá estava ele escondido.

Quando o encontraram não era mais o mesmo es-
guio e destemido homem que devia ser. Por todo o 
corpo havia sinais de espancamento. Era evidente 
que fora torturado. Se possuísse família, deviam 
o estar procurando, por não ter chegado a casa 
no horário habitual. Não bastasse as mazelas 
por todo o corpo, feridas de quem foi objeto 
de escárnio e prazer sádico; não bastasse 
o sofrimento que provavelmente esse ho-
mem passou, tinha na cabeça várias per-
furações determinando a causa mortis: 

tiros de arma de fogo. Não querendo 
obstar as elucidações, mas há algo mais 

na paisagem que merece descrição. Não 
havia, entre os curiosos e outros que vieram 

até ali tentar resolver o fato, alma-viva que pro-
curasse por ele. Nem mesmo um nome ou uma 
descrição que se assemelhasse com ele. Se tives-
se, seria: homem, alto, jovem, negro, aparentando 
25 anos, bem vestido e sem domínio completo da 
língua portuguesa. Mas não havia ninguém sendo 
procurado com essa descrição.

Há alguns quilômetros de onde ocorreu esse 
infortúnio, outro assassinato chama atenção. 
Do mesmo modo, ninguém procurava por ele e, 
como o primeiro, se tivesse uma descrição para 
o desaparecido, seria algo do tipo ‘homem, alto, 
negro, jovem, vestindo calça jeans e camisa ver-
melha’. Como foi encontrado, se assemelhava ao 
primeiro: dois tiros de arma de fogo na cabeça, as 
mãos amarradas com uma espécie de algema feita de 
fi ta. Pelo corpo também foram espalhadas marcas de 
espancamento, possivelmente torturado antes de as duas 
derradeiras balas perfurarem-lhe o crânio. Sem nome, sem 
documento. Não havia nenhum sinal de quais seriam os nomes 
dos desafortunados. Era 22 de novembro, e pela cidade nada 

mais preocupava as pessoas que continuavam suas vidas nor-
malmente. Apenas as chuvas que assolavam Santa Catarina 

eram assunto para os populares. Naquele dia, duas mor-
tes sobrepunham preocupações. 

Realeza paupérrima 
Está na Avenida Brasil o modesto hotel 
em que os dois sujeitos mortos com tiros 

na cabeça fi caram hospedados antes de 
serem executados, segundo acredita a 

polícia. Em frente à fachada, fi ca um 
posto de combustíveis, seguindo a 

mesma linha decorativa despre-
tensiosa. A portaria mais parece 

uma lanchonete ou um bar. De 
uma parede a outra, um bal-

Ou
de to

(por
Onio
CASCAV

cão separa a atendente dos que chegam, ora para 
hospedar-se ora para beber. Duas banquetas al-
tas estão dispostas ali para aqueles que dese-
jam sentar enquanto degustam alguma bebida 
ou preenchem qualquer fi cha cadastral. Na pa-
rede de fundo, uma escrivaninha que servia 
como depósito de objetos e as gavetas de 
caixa improvisado. Um congelador assistia 
as garrafas que seriam vendidas e acima 
dela uma série de prateleiras dispondo à 
mostra uma variedade de garrafas dos 
mais diversifi cados etílicos.

Minha chegada naquela tarde quen-
te foi observada com cuidado. Por-
tando um sorriso mecânico tentei 
me aproximar sem causar espan-
to. Cauteloso, como a criança 

que mede os passos silencio-
sos para se aproximar do 

animal de estimação. Em 
uma das banquetas, um 

homem conversava com a 
funcionária do hotel. Luis Var-

gas, taxista do ponto que fi ca 
em frente ao hotel. Foi o mais 

cordial na saudação. Atrás do 
balcão, Clementina, esposa de um 

dos sócios do hotel, e o fi lho dividem 
o pouco espaço. Não fora ela tão cor-

dial quanto o taxista, mas não objetou a 
minha presença e aos poucos derreteu o 

gelo após o anúncio do motivo de minha ida. 
Apenas acenou a cabeça, sem muitas palavras.

“Eles chegaram aqui no dia 11 [de novembro de 2007], pe-
diram um quarto para os dois e pagaram adiantadas três diárias 

[cerca de R$ 35 cada]. Somente no outro dia é que vieram com as 
malas deles. Não apresentaram nenhum documento, apenas um 

deles se chamava James e o outro era Prince, mas assinou o recibo 
com um nome mais complicado, devo ter anotado por aqui”. Feliz 
com o retorno que tive da funcionária, comecei a perguntar, 
como se estive conversando, para não a amedrontar no-
vamente. “Pagaram em dinheiro?”. “Sim, reais, eles 
tinham dólar, mas não aceitamos”. “E falavam 
bem o português?”. “Bem carregado. Um deles, 
o que era mais simpático, falava melhor, o outro 
não”. “E como era o comportamento deles?”. “Eram 
bem educados, somente esse tal de James que ti-
nha modos mais brutos, mas eram bem educados. 
Sempre bem vestidos e cheirosos”. O odor pareceu 
ser um fator preponderante para a mulher, que sus-
pirou parecendo ainda sentir o aroma. 

“E como era a rotina deles?”. “Eles fi cavam aqui 
somente durante o dia, enquanto dormiam. À noite 

sempre saíam”. “E sabe para onde iam?”. Nisso 
Luis Vargas entrou na conversa. Já estava su-

gestivo há alguns minutos, e foi nesse ponto 
que achou a deixa para participar. “Eu levei 

os dois para vários lugares, desde o restau-
rante que eles almoçavam, até as boates 
que eles iam à noite”. “Mas que lugares 
eram esses?”. “Eles comiam num restau-
rante ali na rodovia que vai para Toledo. 
À noite eles iam mais para a Boate da 
Rose, ali no Canadá, ou na La Piova, na 
277. Também levei eles para o Square e 
para a Bielle. O que queriam era diversão 
mesmo”. Enquanto me contava, ofereci 
um cigarro ao taxista. Nossa conversa não 
parecia mais uma entrevista, era um papo 
entre conhecidos em que um confi dencia-
va o que tinha acontecido. Fumávamos os 
dois e a conversa continuava.

No dia 11 de novembro de 2007, os dois estra
geiros se hospedaram no Hotel Real, loca

zado na Avenida Brasil. Possivelme
vieram de Foz do Iguaçu. Segu

funcionários do h
durante o dia ele

am do quarto a
para almoça

noite proc
diversão 

sas de 
e boa
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“Na noite que eles morreram foi você quem 
os levou?”. “Sim, eles saíram aqui do hotel era 
umas nove horas da noite. Deixei eles na bo-
ate La Piova e somente no outro dia que fi -
quei sabendo do que aconteceu com eles”. 
“Algum motivo para desconfi ar deles?” As 
respostas foram unânimes: “Nenhum, 
pagavam tudo certinho e não trouxeram 
nenhum problema”. Segundo a aten-
dente do hotel, tinham muito dólar e, 
quanto ao motivo de desconfi ar, só 
tiveram depois que a polícia apare-
ceu no hotel e levou todos os per-
tences dos dois.

Só molhar que
 vira dólar

A essa altura dos 
fatos que se suce-
deram, a polícia já 
sabia ao menos a iden-
tidade dos dois azara-
dos. O primeiro deles, en-
contrado às margens da BR 
277, que, por alcunha própria, 
chamava-se James, era Smith 
Lopes Obi; a idade não pode ser 
precisada e era natural da Nigéria, 
país da África Ocidental. O segundo, 
que se autodenominava Prince, era 

Hailemarian Bonga Saramo, de 34 anos, na-
tural da Namíbia, localizada na África Setentrional. 

A apuração da polícia levou-os a acreditar, pelos perten-
ces que estavam no quarto do hotel, que as vítimas deviam 
fazer parte da guerrilha em algum país africano. O motivo da 
estadia em Cascavel, a princípio, foi apontado como envolvi-
mento em tráfico ou estelionato. 

Antes mesmo de chegarem a Cascavel, os africanos, que 
se diziam irmãos, estavam em Foz do Iguaçu. Lá conhe-

ceram um empresário que, por sua vez, é irmão de 
outro pequeno empresário daqui. Por meio do 
empresário da cidade da fronteira, os “irmãos” 
africanos chegaram até o cascavelense que nos 
contou o porquê da visita dos dois. “Os dois fre-
quentavam o meu estabelecimento. Várias noi-
tes estiveram aqui. Não gastavam muito”, “e qual 
era a história que eles contavam?”, “eles se apre-
sentaram como irmãos, disseram que eram fi lhos 
de um ex-ministro deposto da Libéria. Antes de o 
suposto pai deles ser deposto e morrer, ele desviou 
U$S 8 mi. Eles vieram com o dinheiro para o Bra-
sil e deixaram essa fortuna em Santos/SP. Eles 
me perguntavam: ‘Dá pra viver com 8 milhões 
de dólares aqui no Brasil?’, ‘Dá pra comprar 
uma casinha e abrir um negócio?’. Isso é 
muito dinheiro e eles demonstravam inte-
resse em comprar casas, fazenda, entre 
outros empreendimentos. Como tenho 
um amigo que está vendendo uma fa-
zenda no estado de Tocantins, eu seria 
o corretor e teria a oportunidade de lu-
crar no negócio. Seria um bom dinhei-
ro e todos nos sentimos atraídos, não 
adianta negar, todas as pessoas têm 
ganância de querer mais e não nego, 
admito, mas aprendi a lição”.

Nossa conversa prosseguia quanto à 
ambição que ostentamos. “Eles vieram 
muito aqui? Em nenhum momento você 
desconfi ou?”. “Eles estiveram aqui mais 
de dez vezes. Até então eu não tinha por-

que desconfi ar. Passados alguns 
dias que conversávamos sobre 
os interesses deles aqui no Bra-
sil, eles vieram até mim pergun-
tando se eu saberia de um hotel 
mais barato do que eles estavam 
hospedados. Nisso eu descon-
fi ei. Alguém que está com U$S 8 
mi no bolso não fi ca regulando o 
preço do hotel no qual está hos-
pedado. Um deles estava viajan-
do, só um estava vindo. Então eu 
pedi uma prova do dinheiro: ‘Se vocês re-
almente querem comprar essa fazenda, você 
arruma U$S 6 mil e vocês vão pagar as passagens 
aéreas, a estadia e vamos lá conhecer a fazenda’. Nisso 

ele disse que traria sim o dinheiro. ‘Você tem um lugar se-
creto?’, me perguntou, e eu disse que sim, era somente 

ele vir até aqui. No outro dia ele voltou e o levei ao meu 
escritório; lá ele mostrou três cédulas pretas. Segundo o 

que ele me explicou, era o dólar-preto que a ONU [Orga-
nização da Nações Unidas] usava para enviar dinheiro 

a países em guerra. Dessa forma, pretos, ela desvia a 
atenção de possíveis ladrões”. 

“E o que ele fez com as notas pretas?”. “Em minha 
frente ele estendeu três destas notas e jogou um 

tipo de líquido por cima delas; no mesmo instante 
elas se tornaram verdes. Eram notas de U$S 100, 

uma delas eu levei até o meu amigo em uma 
casa de câmbio e realmente eram verdadei-

ras”. “E como a história continua?”. “Disse a 
ele que não queria as notas pretas, queria as 

verdinhas. Ele pediu algum tempo e poucos 
dias depois ele apareceu morto. O dinhei-

ro seduz, não há pessoa que não se sin-
ta atraída. Eu sou um cara pobre, caso 

eles tentassem me aplicar um golpe eu 
não perderia nada, pois não tenho para 

perder. Tenho apenas minha empresa e o 
trabalho suado para conseguir tirar o meu 
sustento. Mas tinha interesse de participar do 
negócio caso eles realmente quisessem comprar 
a fazenda”. “E como você acha que funcionava o 
golpe deles?”. “Eles iriam entregar uma mala de 
notas pretas e diriam que havia acabado o quími-
co para torná-las verde; pediriam, então, para o 
cara que estava sendo vítima, por exemplo, R$ 15 
mil para ir até Amsterdã, por exemplo, para bus-
car novo químico. Nisso o empresário ambicioso 
entregaria e eles dariam no pé, fi cando a vítima 
apenas com papel preto”. 

“E, em sua opinião, a morte deles está ligada 
a esses golpes que possivelmente vinham apli-
cando?”. “Claro, algum empresário poderoso, 

não daqui, mas quem sabe de Foz do Iguaçu, onde 
sabemos que acontecem coisas absurdas, foi lesado 

por eles e, apenas para não deixar barato a humilha-
ção do golpe, mandou limpar da face da terra os dois. Há 

muita gente por aí que subiu na vida matando os que se 
atravessavam no caminho, mandar matar dois estrangeiros 

que os roubaram é mais fácil ainda”. Combinamos no fim da 
conversa que eu não revelaria o nome dele, por motivos de 
segurança e tranquilidade pessoal. Despedi-me.

Outros lugares foram procurados, e tentei conversar 
com pessoas que tiveram contato com eles: ou não 
os perceberam, sinalizando que eles eram bem dis-
cretos nos modos e nas atitudes, ou não quise-
ram falar. Os dois possivelmente foram executa-
dos, justo ou não, morreram com vários tiros 
acionados à queima-roupa. Antes de serem 
mortos, foram torturados. A vida boa que 
levavam aqui na cidade era bancada 
à custa do dinheiro de pessoas enga-
nadas por eles. A quase-vítima com 
quem conversei diz ter aprendido a 
lição: “Quer dinheiro, vai trabalhar. 
Dinheiro fácil só na Megassena 
ou nascendo rico”.

n-
ali-
nte 
ndo 

hotel, 
es saí-
apenas 
ar e à 
curavam 

em ca-
mulheres 
ates.

No dia 22 de novem-
bro, eles saíram do ho-
tel por volta das 21 ho-
ras. O taxista os deixou 
na boate La Piova. No dia 
seguinte, os dois foram 
encontrados mortos, um 
nas proximidades da BR-
277, nas redondezas da 

boate em que estavam, e o 
outro do outro lado da cidade, na 

estrada do Rio da Paz que dá aces-
so à pista de aeromodelismo.

FOTOS | Julliane Brita e Oniodi Gregolin
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Menina de Ouro
(Million Dollar Baby)

Clint Eastwood

Clint Eastwood, Hilary Swank, 
Morgan Freeman

49 prêmios (4 Oscar) e out-
ras 29 indicações

132 min.

EUA, 2004. Cor

Paula Toller

SóNós

MPB

2007

Indicado por:

Julliane Brita

Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) en-

contra no boxe uma saída para as difi -

culdades da vida: mora sozinha, é gar-

çonete – guarda restos de carne para 

jantar –, a família passa por problemas 

fi nanceiros. E mesmo com esforço e 

mostrando algum talento – com uma 

ajudinha do ex-lutador Scrap (Morgan 

Freeman) –, o veterano Frankie Dunn 

(Eastwood) não quer treiná-la, porque 

ela “aos 31 anos é velha para boxe” e, 

aliás, ele não treina mulheres.

O tom grosseiro de Frankie vem de uma 

existência vazia, que refl ete no ginásio 

decadente que mantém e que tenta es-

quecer nos livros de língua estrangeira. 

Desespero silencioso fruto da distância 

da fi lha: talvez a tenha desapontado. Aos 

poucos, Frankie parece projetar a fi lha 

em Maggie, o consequente senso de de-

ver e, acima de tudo, o de proteger. Então, 

incentivado por Scrap, passa a treiná-la.

Belo roteiro adaptado de Paul Haggis, 

que, se perdeu o Oscar para Sideways, 

de Alexander Payne, em 2005, foi re-

compensado em 2006, quando levou as 

estatuetas de Roteiro Original e Melhor 

Filme por Crash – No Limite, segundo 

trabalho que dirigiu para o cinema – o 

primeiro foi Red Hot (1993).

Menina de Ouro é um drama trágico, 

mas sem exageros e sensacionalismo. 

Os ótimos diálogos, os personagens bem 

construídos e as situações criativas de 

tão cotidianas que poderiam ser, fazem 

dos clichês, que coexistem com os fi lmes 

de gênero, uma moeda nova, surpreen-

dente, que, além disso, dá um toque de 

humor e um ritmo agradável de leitura.

Um dos melhores fi lmes de Eastwood, 

que também consolida a mudança de 

rumo da fi lmografi a do diretor, evidencia-

da já em Dívida de Sangue (2002), e mais 

clara em Entre Meninos e Lobos (2003). 

Se os fi lmes clássicos dele na década de 

1990 eram de uma limpidez exuberante 

e das trevas vinha o herói para iluminar 

o nosso mundo, agora os tons são mais 

escuros, o nosso mundo é a própria tre-

va, que se confi gura na nossa impotência 

diante das reviravoltas da vida.

   Elegante

Praticamente
   perfeito

    Sublime

Na medida
 Por um triz
  Chega lá

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Meu professor de técnica vocal disse que era para 
eu cantar músicas do Pato Fu e do Kid Abelha. Co-
nhecia as duas bandas, mas nada de muito profun-
do. Na época, eu gostava mesmo era do meu som 
com grandes caixas, três CDs e duas fi tas, e acabei 
esbarrando primeiro com o exemplar acústico do Kid 
Abelha. E parei nele. Foi um encanto estranho por uma 
voz que eu notei glacial, mas precisa. Grand’Hotel e Os 
Outros foram as primeiras paixões, que seguiram esbal-
dando-se no trabalho solo de Paula Toller.

Percebi logo que o ‘glacial’ da minha primeira classifi cação 
fi cou por terra e foi substituído pelo ‘elegante’. É com elegân-
cia que Paula Toller talha as melodias das músicas que, a dedo, 
escolhe para interpretar. São sulcos calcados na sobriedade 
com que mantém notas e calcula vibratos. Em SóNós (2007), a 
cantora traz um amadurecimento em sintonia fi na com as músi-
cas escolhidas, os arranjos trabalhados em consonância com a 
temática, as parcerias variadas e enriquecedoras.

Das 14 músicas, oito têm letras assinadas por Paula Toller, algu-
mas delas com parcerias. A faixa que apresenta o conceito musi-
cal do CD, entretanto, traz uma letra de Erasmo Carlos dedicada à 
interprete: O que é que eu sou? ganhou arranjos com vazios mu-
sicais e um algo feito de nada. Entenda-se quem ouvi-la. O nova-
iorquino Jesse Harris oferece a bela letra de If you won’t, carac-
terística do trabalho dele. Da Califórnia, Donavon Frankenreiter é 
parceiro na letra e no vocal de All over, com um bonito violão e a 
voz masculina rasgada. Kevin Johansen vem do Alasca para trazer 
À noite sonhei contigo (Anoche soñe contigo), uma animada canção 
que mistura latinidade e sonhos.

As pérolas do disco continental fi cam por conta das bem tecidas 
letra e melodia de Um primeiro beijo; da música de Dado Villa-Lobos 
em Rústica, de letra sofi sticada e de sensações múltiplas. Aliás, um 
CD de muitos estímulos, de uma textura única. A música para se ou-
vir 100 vezes seguidas é Tudo se perdeu, versão de Paula para Vicius 

World, do canadense Rufus Wainwright, triste e feita na medida 
para a voz que me cativou e sempre o fará.

De Paula Toller eu 
só conheço o Kid Abelha e 

aquela história de fazer amor de ma-
drugada, em cima da cama, debaixo da escada. 

Ecoa por aí uma identidade pop-rock que remonta 
os anos 1980, embalou a geração Coca-Cola e anda 
meio datada nestes idos de fi m de década.

SóNós, segundo álbum solo de Paula Toller, é contido, 
intimista, em uma roupagem moderna e elegante. A 
mescla de instrumentos de rock com violões e piano 
renderam belos arranjos. E a opção por deixar de lado 
todo e qualquer aparato eletrônico fez com que as mú-
sicas ganhassem uma organicidade muito bem-vinda. 
Intimista não só na sonoridade, mas também nas le-
tras, que carregam um tom confessional, falam do coti-
diano, de amor, de esperança, de sonhos...

As parcerias internacionais são responsáveis por dar a 
cara desterritorializada ao disco: o álbum canta o anseio 
de ir bem além das fronteiras. Jesse Harris, o hitmaker 
de Norah Jones (Don’t know why é dele), fez If You Won’t, 
que na voz de Paula Toller se tornou um dos pontos altos 
do trabalho, com uma linha soul/country marcante.  

Outro destaque é All Over, de mesmas características, 
feita em parceria com Donavan Frankenreiter, Paul Ral-
phes e Caio Fonseca. Esses dois últimos ainda contri-
buíram em Barcelona16, em que Paula fala do fi lho, 
que foi para o estrangeiro praticar tênis. Glass (I’m So 
Brazilian), do argentino Kevin Johansen, ganhou uma 
carga minimalista muito interessante, e À Noite So-
nhei Contigo, também de Johansen, foi belamente 
abrasileirada por Paula. Entre as canções em portu-
guês, nota para O Q É Q Sou?, composição de Eras-
mo Carlos que nos diz bem o que esperar a diante.

As demais canções seguem a mesma linha, mas 
não atraem tão facilmente à primeira audição. A 
minha impressão é que, em meio a tantas par-
cerias, o CD não consegue transparecer uma 
identidade, algo verdadeiramente original e 
novo. SóNos é um álbum de amadurecimento, 
de progressão. Um bom passo na carreira de 
Paula Toller, que, como já disse a critica, deixa 
a imagem de musa para receber os primeiros 
e merecidos créditos por interpretação.

  

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - A médica avisa que Débora 
precisa de um sangue raro. Angelina 
tem um pesadelo com Débora. Gusta-
vo lembra que Angelina tem o mesmo 
tipo sanguíneo da irmã. Gustavo avisa 
Angelina no tribunal que Débora preci-
sa de uma doação urgente. 

TERÇA - Todos vibram ao saber que 
Débora está fora de perigo. Caju deci-
de vender o colar de diamantes, sem 
saber que a jóia vale uma fortuna. 
Débora descobre que Angelina salvou 
sua vida e culpa Félix quando desco-
bre que perdeu o bebê. 

QUARTA - Débora e Bruno admitem 
a responsabilidade do incidente com 
Gustavinho e tentam convencer o juiz 
a devolver a guarda da criança para 
Angelina. O juiz concede a guarda de 
Gustavinho a Angelina. Rita aconse-
lha a fi lha a reatar seu relacionamen-
to com Gustavo. 

QUINTA - Angelina aceita o pedido de 
Débora e diz que se afastará de 

Gustavo defi nitivamente. 
Débora se desculpa com 
Angelina por tudo o que 
fez contra ela. Montanhas 
revela a Caju e Capitão 
que o colar pertence a 
Rita e o devolve a ela. 

SEXTA - Gustavo diz a Dé-
bora que não a ama e re-
vela que foi Pedro quem 
se declarou para ela no 
hospital. Rita se espan-
ta ao saber que Angeli-
na convidou Bruno para 
morar fora. Gustavo fi ca 
surpreso ao saber que 
Bruno se mudará com 
Angelina. 

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Joelma e Abigail concluem 
que o comprovante de pagamento do 
motel é de Mauro e as duas planejam 
descobrir quem é a mulher com quem 
ele se relaciona. Joelma conta para De-
nise que vai ao Rio de Janeiro para resol-
ver um problema e pede para que ela a 
ajude sem explicar do que se trata. 

TERÇA - Ramiro diz para Lívia que não 
permitirá que ela destrua sua carreira. 
João vê Theo entrando na academia 
com Wu. Wu diz a Theo que Flor de Lys 
corre perigo e que ele precisa deixar de 
lado as mágoas e protegê-la. 

QUARTA - Liu diz à Flor de Lys que ela 
precisa desvendar o mistério do pen 
drive o mais rápido possível. Lívia fala 
para Suzete que Wu pode ter desa-
parecido com Heitor. Semíramis des-
cobre a identidade do homem que, a 
mando de Ramiro, roubou o cheque 
Lívia no hospital. 

QUINTA - Um detetive interroga todos 
os funcionários da Rosa Graxa sobre o 
assassinato do padre. Joelma contra-
ta um detetive particular para investi-
gar a vida de Mauro. Matilde descobre 
que Evandro designou Antonella para 
defender Maralanis no tribunal e ela 
discute com o pai. 

SEXTA - Edilza, Wu e Stelinha afi rmam 
para Liu que vão destruir Flor de Lys. 
Matilde enfrenta Evandro e garante 
que lutará até o fi m com Alaor pela 
guarda de Edmarzinho Adriano dá 
um anel de compromisso para Júlia. 
Antonella diz que fará de tudo para 
Maralanis continuar com Edmarzinho. 

 SÁBADO - Antonella questiona Mauro 
sobre sua relação com Matilde. João e 
Lívia pensam em como convencer Belar-
mino a fechar a parceria. Antonella pro-
cura Evandro para se desligar do escri-
tório. Denise descobre que Júlia ganhou 
um anel de compromisso de Adriano. 

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - As irmãs Jequitibá enfren-
tam Sueli, que confessa que trabalha 
para Galvão e Violeta. Walquíria se de-
clara para Alcides. Violeta expulsa as 
irmãs Jequitibá de sua casa e diz que 
Suzana vai se arrepender de ter fi cado 
ao lado delas. 

TERÇA - Alma socorre Virgínia, que 
afi rma que os inimigos chegaram para 
destruir a Praia Azul. Violeta gosta 
de sua campanha eleitoral e o povo 
também. Alcides examina Virgínia e 
a aconselha a fi car em repouso abso-
luto. Xande diz a Galvão que quer se 
vingar de Eros. 

QUARTA - Virgínia confunde Lázaro com 
Augusto e em seguida adormece. Suza-
na culpa Lázaro pelo estado de saúde 
da mãe e o expulsa da cidade, apoiada 
por Alma. Xande aceita o convite de Ex-
celência para ir ao Rio de Janeiro. Láza-
ro confronta-se com Waldete. 

QUINTA - Virgínia diz que tem pou-
co tempo de vida e que Alma será a 
líder da família. Sylvie recebe Lázaro 
no hotel. Violeta conta a Paulinho que 
fl agrou Alcides beijando Walquíria. 
Galvão, Baby e Gennaro vão ao bar de 
Sueli para a Noite do Bolero. 

SEXTA - Baby faz elogios às três irmãs, 
mas omite que trabalha para Violeta. 
Alma e Suzana desconfi am, mas Dora 
fi ca encantada. Violeta questiona Wal-
quíria sobre seu interesse em Alcides 
e ela afi rma que está apaixonada pelo 
médico. Galvão se nega a dar mais di-
nheiro a Sueli. 

SÁBADO - Dora convida Baby para 
jantar em sua casa e Bento fica des-
confiado. Glauco nomeia Suzana a 
nova diretora da escola. Gregg con-
ta como foi a reunião quando Alma 
advinha que Eros será o vice na cha-
pa de Pacífico. Waldete se aconse-
lha com Virgínia. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Silveirinha encontra Dona-
tela na casa de sua mãe. Céu revela 
a Cassiano que Halley é o pai de seu 
fi lho e ela confessa a Orlandinho que 
está apaixonada por ele. O médico 
comunica a Elias que Dedina está do-
ente. Silveirinha ajuda Donatela a se 
infi ltrar no rancho. 

TERÇA - Donatela se esconde e canta 
músicas de sua antiga dupla com Flora 
para ela ouvir. Cassiano confi rma para 
Lara que Halley é o pai do fi lho de Céu. 
Flora se desespera ao ver uma mulher 
parecida com Donatela e decide segui-
la. Donatela atrai Flora até um teatro 
em ruínas e se revela para a vilã.

QUARTA - Flora conversa com Donatela 
e acredita estar diante de um fantas-
ma. Flora denuncia para a polícia que 
Donatela está viva e o delegado comu-
nica que terá que exumar o corpo en-
terrado como o dela. Flora vai à cadeia 
e avisa a Dodi que Donatela está viva.

QUINTA - Dodi não acredita que Do-
natela esteja viva e ameaça entregar 
o DVD à polícia se Flora não tirá-lo da 
cadeia. O advogado de Flora avisa que 
alguém tentou reabrir o processo da 
morte de Salvatore. Dodi descobre o 
esconderijo e surpreende Donatela.

SEXTA - Dodi discute com Donatela e 
a ameaça com um canivete. Norton 
revela a Flora o endereço do armazém 
onde Dodi escondia o dinheiro da em-
presa Fontini. Flora encontra as cópias 
do DVD e expulsa Dodi do rancho. Sil-
veirinha diz que as cópias do DVD fo-
ram destruídas. 

SÁBADO - Dodi procura abrigo com 
Fafá. Pimentel e seus homens invadem 
o sítio, sob protesto de Augusto. Duran-
te a viagem de fuga para o Paraguai, 
Donatela decide voltar para o rancho 
e diz a Zé Bob que já sabe como fazer 
Flora confessar seus crimes.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Júlia conta que a chefi a 
oculta é uma pessoa que se disfar-
ça de humana. Maria, Marcelo, 
Vavá e Leonor se assustam com a 
reação de Tati. A menina 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. 

TERÇA - Nati, Miguel, Beto e Aline 
atiram contra os mutantes feli -
nos e homens fera. Nati luta com 
uma felina. Beto leva uma unha-
da no braço. Aline enfrenta um 
felino, mas é imobilizada. Felino 
ameaça morder Aline, que grita 
por socorro. 

QUARTA - Felipe olha para o pes-
coço de Magda e fi ca perturbado. 
Magda percebe que Felipe está 
inquieto e ele vira vampiro. Batis-
ta implora para Drácula não fazer 
nada com Tarso. Ele promete se 
entregar no lugar do fi lho. Bené 
imobiliza Bianca. 

QUINTA - Drácula planeja atacar 
João para ficar com o dinheiro. 
Maria convida Simone, Nil, Dani-
lo e Bené para jantar. Carol sente 
nojo de Ferraz. Ferraz volta a di-
zer que é capaz de matar Carol, 
caso ela o denuncie. Irma descon-
fia de que Gór está escondendo 
alguma coisa. 

SEXTA - Ezequiel se recupera e diz 
que tem muitas novidades para 
Érica. Gór hipnotiza César e orde-
na que ele ajude Irma nos serviços 
da casa. Danilo e Bené vão visitar 
Ari. Danilo leva um susto ao ver 
Gór e pergunta o que a mutante 
do mal está fazendo na casa. 

SÁBADO - Resumo da semana.

 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Bêbado, Lucas se declara 
para Victória. Fonseca seqüestra Mi-
chelle. Elias questiona George sobre a 
internação de Rebeca. Ana pede para 
Maçarico fi car longe de Pedrinho. Beatriz 
sabota Lucas. George violenta Sofi a se-
xualmente. Xavier conta para Fausto que 
viu Victória e Lucas juntos. 

TERÇA  - Ermírio comenta com os fi lhos 
sobre o cheque em branco deixado 
por Fausto. Fonseca tortura Michelle 
psicologicamente. Ermírio decide não 
vender a fazenda para Fausto. Caio 
conta a Paulo que Fonseca seqüestrou 
Michelle. Os dois armam plano para 
resgatar a advogada. 

QUARTA - George decide tirar Rebeca 
da clínica. Lucas e Victória têm uma 
recaída, se abraçam e trocam carícias. 
Paulo entra no cativeiro e tenta con-
vencer Fonseca a se entregar. Fonseca 
e Paulo trocam tiros. George e Sofi a 
vão ao hospital tirar Rebeca. Caio vai 
para o hospital. 

QUINTA - Victória conhece os pais de Lu-
cas no hospital. George e Elias trocam 
ameaças. Fausto quer comprar as ter-
ras de Ermírio a qualquer custo. Victória 
e Fausto marcam a data de casamento. 
André Fernandes devolve os instrumen-
tos musicais aos fi lhos. 

SEXTA - Diante do escândalo da família 
Castelli, a imprensa fi ca de plantão na 
prefeitura. George perde a paciência 
com o tumulto e dá soco em repórter. Ao 
andar de charrete, Ceição sofre aciden-
te. O motorista não presta socorro. 

SÁBADO - Ceição é resgatada por 
ambulância e vai parar no hospital 
desmaiada. George pede desculpas a 
família. Lucas e Otávio recebem a no-
tícia da Dra. Fernanda de que Ceição 
sofreu acidente. Victória deixa Fausto 
em casa para ver Ceição no hospital. 

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.
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – sexta, segun-
da, terça e quinta 14h15, 16h15, 
17h05, 19h e 21h10; sábado, do-
mingo e quarta 14h30, 16h30, 
19h20 e 21h20; quarta 14h30; 
quinta 15h15 e 19h15.

Sala 2: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta, segunda, 
terça e quinta 14h, 15h45, 17h30, 
19h15 e 21h; sábado, domingo e 
quarta 14h15, 16h, 17h45, 19h30 e 
21h10; 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 
domingo 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 (le-
gendado) – drama – sexta, sá-
bado e domingo 19h e 21h30; 
segunda e terça 14h, 16h30, 19h 
e 21h30; quarta 14h.

Sala 4: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta, 
sábado, domingo, segunda e ter-
ça 15h e 17h; quarta 14h.

Max Payne (legendado) – poli-
cial – diariamente 19h e 21h.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – sexta e sábado 
12h20, 14h50, 17h05, 19h20, 21h40 
e 23h50; domingo a quinta 12h20, 
14h50, 17h05, 19h20 e 21h40. 

15h15, 17h25, 19h45 e 22h.

Barigüi 2: Marley e Eu (legen-
dado) – comédia – sexta e sába-
do 11h10, 13h40, 16h15, 18h45, 
21h15 e 23h55; domingo a quin-
ta 11h10, 13h40, 16h15, 18h45 e 
21h15. 

Barigüi 3: Madagascar 2 (du-
blado) – animação – 12h, 14h, 
16h, 18h e 20h05. Madagascar 2 
(legendado) – animação – sexta 
e sábado 22h05 e 00h05; domin-
go a quinta 22h05. 

Barigüi 4: Coração de Tinta 
(legendado) – aventura – diaria-
mente 17h45, 20h e 22h15.

Crepúsculo (dublado) – aventu-
ra – 12h10 e 15h.

Barigüi 5: Madagascar 2 (du-
blado) – animação – 11h e 13h.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – sexta e sábado 15h05, 
17h20, 19h40, 22h e 0015; domingo 
a quinta 15h05, 17h20, 19h40 e 22h. 

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

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – diariamente 12h40.

Barigüi 7: Sete Vidas (legen-
dado) – drama – sexta e sábado 
13h20, 15h55, 18h40, 21h25 e 
00h10; domingo a quinta 13h20, 
15h55, 18h40 e 21h25. 

Barigüi 8: Crepúsculo (legen-
dado) – aventura – sexta e sá-
bado 11h05, 13h45, 16h20, 19h, 
21h35 e 00h20; domingo a quinta 
11h05, 13h45, 16h20 e 19h. 

UCI - Shopping Estação 

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

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

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

Estação 4: Coração de Tinta 
(legendado) – aventura – dia-
riamente 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 (legenda-
do) – comédia – diariamente 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 (le-
gendado) – diariamente 12h30, 
14h30, 16h30, 18h30, 20h30 e 
22h30.

Estação 9: Carga Explosiva 3 
(legendado) – ação – diariamen-
te 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: Madagascar 2 (dublado) – 

animação – sexta 17h30, 19h30 e 
21h40; sábado e domingo 15h30, 
17h30, 19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h30, 19h30 e 21h40.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamente 
17h40, 20h e 22h30.

Sala 4: Crepúsculo (legen-
dado) – aventura – sexta 
17h15, 19h45 e 22h15; sábado 
e domingo 15h, 17h15, 19h45 e 
22h15; segunda a quinta 17h15, 
19h45 e 22h15.

Cineplex 

Sala 1: Queime Depois de Ler 
(legendado) – comédia – diaria-
mente 17h10, 19h20 e 21h40.

High School Musical 3 – o Ano 
da Formatura (dublado) – mu-
sical – diariamente 15h.

Sala 2: Carga Explosiva (le-
gendado) – ação – diariamente 
17h20, 19h30 e 21h50.

Sala 3: Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – sexta 16h, 18h, 
20h e 22h; sábado e domingo 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h; segun-
da a quinta 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Bolt – Supercão 
(dublado) – animação 
– diariamente 15h, 17h, 
19h e 21h.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Madagascar 
2 (dublado) – ani-
mação – diariamente 
16h, 19h30 e 21h10.

Sala 2: Jogos Mor-
tais 5 (legendado) 
– suspense – diaria-
mente 19h50.

Os Estranhos (legen-
dado) – suspense – 
diariamente 21h20.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Bom dia para mudar de casa ou ocu-
pação. As coisas novas que inventar 
serão coroadas de êxito e seusso-
nhos serão bem sucedidos. Período 
marcado por importantes iniciativas.

Aproveite as oportunidades para fazer 
novas amizades e arquitetar planos 
para ganhar dinheiro. Tudo estará bem 
hoje e depois de amanhã. Esteja aten-
to para uma novidade ou uma visita. 

Período de maior isolamento, mas fa-
vorável para a meditação e o contato 
com aspectos profundos de seu psi-
quismo. Poderá haver certa oscilação 
emocional. Confi ança no trabalho.

Contato com pessoas de posse fi nan-
ceira e elevação de sua condição ma-
terial, é o que denota o fl uxo astral de 
hoje para você. Boa disposição para 
o trabalho e melhora na saúde.

Evite os riscos de acidente e tudo que 
possa prejudicar sua tranquilidade. 
Percebendo a sua tranquilidade, os 
colegas de trabalho tentarão desco-
brir o motivo de você se sentir assim. 

Não é conveniente aventurar-se em 
novos negócios. Cuidado com o ex-
cesso de gastos. Mantenha-se em 
suas atividades rotineiras e muitos 
benefícios receberá em breve.  

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Cuidado com escândalos, perda de 
reputação e tudo aquilo que possa 
prejudicá-lo de algum modo. Haja 
com bastante meticulosidade. Dê 
mais atenção ao seu lar. 

Se tiver alguma viagem de negócio 
programada para hoje, faça o possí-
vel para iniciá-la na parte da manhã. 
Bom dia para o amor e relações fa-
miliares. Elevação material à vista.  

Pela infl uência da lua você está fa-
vorecido em muitas coisas. Haverá 
bons fl uxos para estudos, testes e 
correspondências. Capacidade de ra-
ciocínio aumentada. Não se precipite.

Será bem sucedido se adotar uma 
atitude otimista. Dia excelente para 
estudos. Melhor ainda para contratar 
auxiliares. Contudo, a situação pode-
rá fi car confusa na vida afetiva.

Dia dos mais afortunados. Realizará 
boa parte de seus sonhos, anseios, 
desejos e viverá momentos felizes 
ao lado da pessoa amada e dos fa-
miliares. Não tente se reconciliar.

Deverá prestar mais atenção em 
tudo que fi zer, pois está predisposto 
a ter aborrecimentos. Tenha calma 
até os próximos dias, quando os as-
tros estarão melhor posicionados.

INTERVENÇÃO
INTERVVENNÇÇÇÃÃOOOÃOÃÃOOÃOÃOÃOÃOÃOOOOOOÃOÃOÃOO

TER E Ç

     OUTRA PAUTA

Neologismos
Afi rma-se nos domínios disciplinares 

das ciências da linguagem que o signifi -
cante precede e conduz sempre os possí-
veis signifi cados de uma proposição. O que 
dá na mesma em afi rmar que “a aparência 
precede a essência” – quando o assunto é a 
linguagem e a produção de sentido, aspec-
tos formais não são algo relegado a um papel 
secundário, pois o conteúdo que se expressa 
a partir das palavras depende irremediavel-
mente delas enquanto veículo –. O conteúdo 
do que se expressa nas palavras é produzido 
pela seleção e combinação dos termos com 
que se constrói o sentido num texto.

Daí a linguagem ser uma “aparência” fun-
damental – uma pele que reveste cada coisa 
nomeada e que assim tornada representação 
de algo passa então para o domínio das ideias –. 
As árvores, o céu e o vento existem independen-
temente da compreensão que deles temos, no 
entanto, quando pensamos nesses fenômenos 
que nos são acessíveis mediante nossos sentidos, 

já estamos dentro de uma situação na qual nossa 
experiência é formulada segundo um código 
cultural fi xado pela linguagem. Percebemos o 
mundo já codifi cado pelas palavras que tornam 

possível nossa experiência como dotada de um 
sentido sempre pré-constituído numa dimen-
são social. Somos todos assujeitados histori-

camente já de saída pela naturaliza-

ção do sentido 
que a lingua-
gem produz 
como ideo-
logia – uma 
visão parcial 
do próprio 
real como to-
talidade –. 

Daí a lin-
guagem se constituir 

também como palco de batalhas de 
reconquista e libertação – de produção de 
subjetividade –. Lugar no qual alguém luta 
para se constituir como sujeito. Reproduzir 
com docilidade satisfeita as normas de lin-
guagem é habitar o senso comum como 
escravidão. Só se torna sujeito quem leva 
consigo a linguagem para fora de seus do-
mínios e joga com essas regras. E aí está o 
sentido do que se diz quando se considera 
o poeta como único sujeito cuja essência é a 
liberdade. Forçar a barra com a linguagem até 
arrancar dela novas palavras com as quais re-
vestir novas possibilidades para outros mundos 
melhores que este em permanente estado de 
decomposição porque abandonado às palavras 
de sempre. Literário, poético – tudo aquilo quan-
to o cociente seja avesso à redundância, essa praga 
do tempo que deixa doente os espíritos libertários 
–. Produzir história na dimensão da linguagem é um 
acontecimento que incorre em assumir os riscos aber-
tos por novas palavras. “Neologos” – uma nova razão 
para levar as coisas adiante. A história como linha de des-
territorialização dos códigos institucionalizados. Rasgo 
sobre o véu que confi na o cotidiano às misérias da rotina. 
A história enfi m como poética do acontecimento – sen-
tido infi nitesimal que escoa com a areia dos segundos 
e que o jornalismo busca reter eventualmente com a 

fragilidade de seus castelos de palavras –. 

“! A cascaravel pacacutuca estatu-
agem, dadivindádima. No jogo para 
me ganhar, não precisa nem basta 
saber jogar: tem que jogar meu jogo; 
se não for eu — não ganha de mim. 
Para ser mensageiro, seja mensa-
gem primeiro: a fl echa é, por nature-
za, a mais indicada”.

CATATAU, PAULO LEMINSKI

“A grande resposta do jornalismo es-
crito contemporâneo ao desafio dos 
meios audiovisuais é descobrir, onde 
antes havia apenas um fato, o ser 
humano que está atrás desse fato, a 
pessoa de carne e osso afetada pelos 
ventos da realidade. A notícia deixou de 
ser objetiva para tornar-se individual. 
Melhor dizendo: as notícias melhor con-
tadas são aquelas que revelam, através 
da experiência de uma só pessoa, tudo 
o que é preciso saber. Isso não se pode 
fazer sempre, é claro. É preciso primei-
ro investigar qual é o personagem para-
digmático que poderia refletir, como um 

prisma, as luzes cambiantes da realida-
de. Não se trata de narrar por narrar. Al-

guns jovens jornalistas creem, às vezes, 
que narrar é imaginar ou inventar, sem 

perceber que o jornalismo é um ofício 
extremamente sensível, onde a mais 

ligeira falsidade, o mais ligeiro desvio, 
pode fazer pedaços na confiança que 

se foi criando no leitor durante anos. 
Nem todos os repórteres sabem nar-

rar, e o que é mais importante ainda, 
nem todas as notícias se prestam a 

serem narradas. Mas antes de recha-
çar esse desafio, um jornalista de 

raça deve perguntar-se primeiro se é 

possível fazer isso e, em seguida, se 
é conveniente ou não fazê-lo”.

CRÔNICA E REPORTAGEM: EM BUSCA 
DE UM JORNALISMO PARA O SÉCULO 
XXI, TOMÁS ELOY MARTÍNEZ

“No interior dos seus limites, cada 
disciplina reconhece proposições ver-
dadeiras e falsas; mas repele para 
o outro lado das suas margens toda 
uma teratologia do saber. O exterior de 
uma ciência está mais e menos povo-
ado do que julgamos: certamente que 
há a experiência imediata, os temas 
imaginários que trazem e reconduzem 
incessantemente crenças sem me-
mória; mas talvez não haja erros em 
sentido estrito, porque o erro não pode 
surgir e ser avaliado senão no interior 
de uma prática defi nida; em contrapar-
tida, há monstros que circulam e cuja 
forma muda com a história do saber. 
Numa palavra, uma proposição tem 

de passar por complexas e pesadas 
exigências para poder pertencer ao 

conjunto de uma disciplina; antes 
de se poder dizê-la verdadeira ou 

falsa, ela deve estar, como diria 
Canguilhem, ‘no verdadeiro’”.

A ORDEM DO DISCURSO, 
MICHEL FOUCAULT

Coordenador do projeto:Dr. Silvio Demétrio
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Abordaremos aqui alguns pontos importantes das tragédias Hamlet, 
Macbeth, Othello e Rei Lear. Um desses pontos refere-se ao apareci-
mento do espectro do pai de Hamlet à meia-noite, o que está relacio-
nado ao sobrenatural. Shakespeare cria toda uma atmosfera usando 
o clima dinamarquês, que tem como principal caracte-
rística o frio:

Bernardo – Acaba de bater meia-noite. 
Vai para a cama, Francisco.

Francisco – Muito obrigado 
por esta rendição. Está 
fazendo um frio cruel e 
sinto o coração tran-
çado (Ato I, Cena I).

Em outro momento da 
aparição do espectro 
do pai de Hamlet há no-
vamente a menção  ao 
frio e à hora propícia:

Hamlet – O ar 
morde furiosa-
mente. Está fa-
zendo muito frio.

Horácio – Ar cor-
tante e vivo.

Hamlet – Que horas 
são?

Horácio – Acho que pouco 
falta para a meia-noite.

Marcelo – Não, já bateu meia-noite.

Horácio – É verdade? Não escutei. En-
tão, está chegando a hora em que o 
fantasma costuma passear (Ato I, 
Cena IV).

Na tentativa de justifi car ou comprovar a apari-
ção do espectro Horácio faz a seguinte fala:

Horácio – Na época mais gloriosa e fl orescente de 
Roma, pouco antes da queda do poderosíssimo Júlio, 
os túmulos fi caram vazios e os defuntos, envoltos nas 
mortalhas, vagavam pelas ruas de Roma, fazendo ala-
rido e soltando sons confusos;... (Ato I, Cena I). 

Na tragédia Macbeth a noite também é de essencial im-
portância, pois o Rei Duncan é assassinado durante a noite, 
enquanto dormia:

Lennox – A noite esteve terrível. Onde estávamos dei-
tados, nossas chaminés foram derrubadas pelo ven-
to; e dizem que ouviram lamentos pelo ar, estranhos 
gritos de morte, vozes que profetizavam, com acentos 
terríveis, grandes comoções e confusos acontecimen-
tos que iam eclodir nestes dias de desgraça. A ave das 
trevas gemeu toda a noite (Ato II, Cena III).

O signifi cado de “a ave das trevas” está intimamente liga-
do ao corvo da mitologia grega, que inicialmente era bran-
co, mas depois de ter informado Apolo da infi delidade da 
amante Coronis, teve a plumagem mudada para a cor 
preta. Desde então, o corvo é considerado o pássaro 
do mal presságio. Na passagem da tragédia Mac-
beth que citamos anteriormente o sentido é justa-
mente o de mal presságio, pois refere-se à noite 
em que o Rei Duncan foi assassinado.

Outro elemento que compõe as obras em 
questão diz respeito à fi gura feminina. Em 
Hamlet a fi gura feminina aparece como frá-
gil. É possível perceber isso nessa frase pro-
ferida por Hamlet:

 Hamlet: “Fragilidade, teu nome é mu-
lher!...” (Ato I, Cena, II).

Hamlet critica aqui o fato da rapidez com 
que a mãe, a Rainha Gertrudes, casou-se com 
Cláudio, o tio. A crítica à fi gura da mulher apa-
rece novamente nesta fala:

Hamlet – E se fazes absolutamente 
questão de casar-te, casa-te com um 
tolo; porque os homens avisados sabem 
muito bem que classes de monstros fazeis 
deles, vós, mulheres (Ato III, Cena I).

Nas outras três grandes tragédias, Macbeth, 
Othello e Rei Lear, temos exemplos de mulheres que 
aparecem como coadjuvantes. Lady Macbeth parece 
ter uma personalidade forte no início da obra, porém no 
final ela acaba cometendo suicídio, o que pode ser analisa-
do como uma fraqueza, já que não consegue enfrentar os re-
sultados dos próprios atos. Ela chega até a desejar que o sexo 
mude, ou seja, chega a desejar ser homem para ter coragem de 
assassinar o Rei Duncan:

Lady Macbeth – Trocai-me o sexo e, dos pés à cabeça, enchei-me, 
fazei que transborde da mais implacável crueldade! (Ato I, Cena V).

Ainda em Macbeth, Lady Macduff parece ser somente uma personagem 
plana, ilustrativa. Em Othello temos Desdêmona e a submissão dela ao pai 
e a Othello. Ela é levada para o fi m trágico como um cordeiro, envolta por um 
mar de mentiras do vilão Iago. Em Rei Lear, temos Cordélia a mercê do destino 
imposto por Lear pelo simples fato de ter sido sincera ao expressar amor por ele. 
Em relação a essas passagens referentes à fi gura feminina, Shakespeare parece 
sofrer a infl uência da sociedade patriarcal do século XVII.

A fi gura feminina na tragédia Hamlet apresenta também Ofélia, que é relegada 
ao segundo plano. Parece que ela é apenas uma personagem ilustrativa e neces-
sária para que Hamlet fi nja a loucura com maior autenticidade. Ofélia chega a ser 
considerada o motivo da suposta loucura de Hamlet:

Ofélia – Não, meu bom senhor! Seguindo vossas ordens, repeli as cartas que 
me enviou e não permiti que se aproximasse de mim.

Polônio – Foi isso que o enlouqueceu (Ato II, Cena I).

E o próprio Hamlet acusa Ofélia de tê-lo enlouquecido. 
Ela é usada como um subterfúgio para a falsa loucura:

Hamlet – Vai-te, estou farto disso; foi por causa 
disso que fi quei louco! (Ato III, Cena I).

Ao analisar a fi gura feminina nas tragédias Macbe-
th e Rei Lear percebemos que há referência a Eva, a 
primeira mulher bíblica. O papel de Eva era somen-
te o de fazer companhia a Adão. A queda de Adão 
do Paraíso pode ser relacionada à queda de Macbe-
th, que é infl uenciado pela mulher Lady Macbeth. 
Assim como a queda de Lear, que acreditou no falso 
amor das fi lhas Goneril e Regan. Outra representa-
ção bíblica é a da submissa Desdêmona, que pode 
nos remeter a Ruth ou Martha. 

Em Macbeth, podemos fazer uma alusão bíblica na 
seguinte fala:

Lady Macbeth – ...Para enganar o mundo, é preciso 
ser semelhante ao mundo (Ato I, Cena V). 

Analisando essa fala de Lady Macbeth, podemos nos repor-
tar à passagem bíblica “Sabemos que somos de Deus, e que o 

mundo todo jaz sob o Maligno” (I João, 5,19). O mundo perten-
ce ao mal e Lady Macbeth precisa ser totalmente mundana 
para realizar o feito que é assassinar o Rei Duncan.

William Shakespeare acreditava em Deus? Para ten-
tar responder a essa pergunta podemos fazer uso da 
obra dele. Em Hamlet encontramos trechos interes-
santes como:

Espectro – ...Foi assim que, durante o meu 
sono, pela mão de um irmão, perdi ao mes-
mo tempo a vida, a coroa, a rainha; ceifa-
do em plena fl oração de meus pecados, 

impiamente, sem confi ssão, sem extrema-
unção, sem preparação, minhas contas por 

fazer e enviado a juízo com todas as minhas 
imperfeições na minha cabeça (Ato I, Cena V).

Essa passagem nos oferece um exemplo da fé 
cristã. A fé cristã pode ser encontrada em Hamlet 

nesta outra fala:

Primeiro Coveiro – E deve ser sepultada em terra 
santa aquela que voluntariamente conspira contra 

a própria salvação?

Segundo Coveiro – Posso dizer-te que é para ela. 
Portanto, cava logo a sepultura que vai recebê-la. O 

comissário já examinou o caso e decidiu que o en-
terro seria cristão. 

Primeiro Coveiro – Como pode ser isto, a 
não ser que ela se haja afogado em de-
fesa própria?

Segundo Coveiro – Foi assim que acharam 
(Ato V, Cena I).

Nessa passagem vemos a crença de que a pes-
soa que se suicida não pode ter um enterro cris-
tão, já que os suicidas não vão para o céu como 
acreditam os cristãos. Aqui, os coveiros estão 
referindo-se a Ofélia.   

A distinção entre os nobres e os plebeus sempre 
existiu. Os erros dos nobres são abrandados, po-
rém os erros dos plebeus são punidos. Os nobres 

acham que podem manipular Deus:

Segundo Coveiro – Queres que te diga a 
verdade? Se essa não fosse uma dama da 
nobreza, não teria tido uma sepultura cris-
tã (Ato V, Cena I).

Temos aqui um exemplo da natureza humana. A hu-
manidade sempre foi dominada pelos nobres/ricos/
poderosos. Isso não muda e não mudará. Nós evo-
luímos tecnologicamente, contudo a nossa natureza 
humana, que carrega o bem e o mal, não evoluiu. 
Ralph Waldo Emerson, fi lósofo transcendentalista 
norte-americano do século XIX, disse que o homem 
construiu uma carruagem e perdeu o uso das pró-
prias pernas, e que construiu um relógio e perdeu a 
capacidade de ver as horas pelo sol. Quando vemos 
que as guerras ainda existem e que a tecnologia as 
tornou mais mortais ainda, entendemos que nesse 
aspecto, enquanto seres humanos no real sentido da 
palavra, nós estamos regredindo e não evoluindo. 

Outro aspecto interessante que é notado na tragédia 
Hamlet é a abordagem de questões referentes à psica-

nálise. Analisando a fala:

Hamlet – E é assim que a consciência nos transfor-
ma em covardes e é assim que o primitivo verdor de 

nossas resoluções se estiola na pá da sombra do pen-
samento e é assim que as empresas de maior alento e 

importância, com tais refl exões, desviam o curso e dei-
xam de ter o nome de ação... (Ato III, Cena I).

Temos indícios do que depois Freud vai chamar de superego e id, 
representados pelas palavras “consciência” e “primitivo verdor de 
nossas resoluções” respectivamente. D’Andrea (1974) diz que o su-

perego é chamado de consciência. No original em inglês temos 
a palavra “conscience”. O que nos permite analisar essa fala 

de Hamlet como um lamento de ter o superego como um 
bloqueio em relação à intenção de vingança da morte 

do pai, o Rei Hamlet pelo tio, o Rei Cláudio.

Em Macbeth percebemos também a refe-
rência ao id:

Macbeth: (À parte). Estrelas, es-
condei vossos fulgores para 

que a luz não veja meus ne-
gros e profundos desejos! 

(Ato I, Cena IV).

O id nesse caso está repre-
sentado pelas palavras “ pro-
fundos desejos”.

Apresentamos algumas refl e-
xões sobre grandes tragédias 
do gênio William Shakespe-
are. Em um outro momento 
abordaremos outros aspectos 
que compõem a infi nidade de 
possibilidades de análises des-
sas grandes obras da literatura 
universal, pois as obras aqui 
estudadas são infi nitas nas lei-
turas e releituras.  

* Professor de Literaturas de 
Língua Inglesa da UnioesteG
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