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as opiniões neles expressas 
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opinião do jornal.

Não passa de uma inve-
ja saudável... De Godard, 
Chabrol, Truffaut... que lá nos idos de 1950, 1960, sobre 
o terreno preparado por André Bazin, não só revolucio-
naram o olhar sobre o cinema com os textos na Cahiers 
Du Cinema, como marcaram a história da sétima arte, 
colocando em prática o cinema autoral que defendiam. 
Tudo bem, nem queria mesmo...

Divagação pessoal para dizer no Emblogado de hoje coisas 
sobre cinema. Para começar, aliás, falar que não faz muito 
tempo que a Cahiers – até hoje uma das mais respeitadas 
publicações sobre cinema existentes – pode ser lida online 
na íntegra, em inglês, no endereço: e-cahiersducinema.com.

Aos que, como eu, assistem fi lmes, comentam e escrevem 
sobre cinema, mas não passaram muito, ou nada, além das 
linhas, o aviso de sempre: cuidemos para também não atra-
palhar, o que é comum ao se falar em crítica cinematográ-
fi ca. Logo às primeiras palavras sobre isso com o cineasta 
cascavelense Vander Colombo, ele parafraseou apropriada-
mente uma das Leis de Murphy: “o cinema precisa tanto de 
críticos quanto um peixe de uma bicicleta”.

No Brasil, remontam os idos de 1950 e 1960 as discus-
sões pela especialização da crítica pelas mãos de mestres 
como Glauber Rocha e Paulo Emílio Salles Gomes. Até hoje 
não temos no País grandes publicações impressas na área 
crítica, mas da Internet começaram a se destacar alguns 
lugares.

Dia frio ou não, um bom lugar para ler sobre cinema, na 
Internet, é na Revista Contracampo (contracampo.com.br). 
“Reencontramos aqui certa simplicidade originária do im-
pulso crítico: falar dos cineastas que, num dado momento, 
por um dado fator ou conjunto de fatores, nos impelem a 
querer saber um pouco mais sobre o cinema e, claro, sobre 
nossa própria atividade crítica”.

Outra interessante revista eletrônica é a Cinética (revista-
cinetica.com.br). O sítio é dividido em seções: na Inter-seção 
há entrevistas com diretores, produtores, técnicos; na Olha-
res se tem uma espaço para o ‘pensar-cinema’, com en-
saios, artigos...;  na Em cartaz há notícias sobre lançamen-
tos, principalmente nacionais; e a seção Trocando Ideias é 
um espaço para a interação entre leitores e redatores.

Tem se destacado ainda outras duas revistas, a Zingu (revis-
tazingu.blogspot.com), que trabalha bastante com o cinema 
paulista, e a Paisá (revistapaisa.com.br), que estende as con-
versas a outras artes e temas ligados a comportamen-
to. Para quem gosta de cinema alternativo 

e independente, tem o Film Threat (fi l-
mthread.com – é em inglês).

O Cinema Brasil (cinema-
brasil.org.br/site02/index.
html) não é tão organizado e 
bonito, mas possui um bom 
conteúdo nacional e também 
sobre e para a discussão de 
projetos de produção audiovi-
sual. Para quem gosta de um 
cinema mais pop, o Cinemas-
cópio (cf.uol.com.br/cinemasco-
pio) possui um extenso acervo de 
críticas. Mudando de território, há o 
Criticker (criticker.com), site no qual 
você vota nos fi lmes segundo o seu 
gosto, e, após ter um banco de da-
dos, ele começa a sugerir fi lmes que 
possivelmente você vai gostar.

Sobre o cinema 
para letras
e gostos (por 

Mariana Lioto
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Estou feliz por poder revirar a 
biblioteca de alguém com um ar-
gumento razoável: é para a coluna 
Mundo Sebo, do ALT. E o alguém que me recebeu com sim-
patia e Coca-Cola foi Alexandre Ferrari Soares, professor do 
colegiado de Letras da Unioeste.

Como bom estudioso de linguagem, encontrei diversos li-
vros da analista do discurso Eni Orlandi e do multidisciplinar 
Focault. A tese de doutorado de Alexandre tratou do imagi-
nário social acerca da AIDS e da homossexualidade, a partir 
de textos publicados em revistas semanais. Entre os livros, 
vários remetem a essa temática.

- Tenho pouco de literatura aqui, é uma vergonha para um 
professor de Letras, mas esses livros estão mais no Rio, e 
eu também costumo dar as obras de fi cção que eu já li e reli.

Ah, esqueci de falar, ele é carioca, dessex que goxtam 
de falar tudo com ‘x’. A primeira obra indicada, na verda-
de, são três. Os três fartos volumes de História do Corpo, 
organizados pelos franceses Alain Corbin, Jean-Jacques 
Coutine e Georges Vigarello.

- A ideia é olhar para o corpo humano desde a Renas-
cença até a atualidade, pensando em como ele era visto, 
como ele signifi cou, quais sentidos estavam subjacentes 
quando se falava do corpo.

Os três volumes foram organizados observando-se o de-
senrolar histórico. O primeiro trata do período da Renascen-
ça às Luzes, ou seja, como o corpo é visto até o Iluminismo. 
O segundo, nomeado Da Revolução à Grande Guerra, con-
templa o período em que, mesmo infl uenciado pela religião, 
acontece o olhar da ciência para o corpo, que passou a ser 
observado e dissecado em estudos. O terceiro volume, As 
Mutações do Olhar. Século XX, observa as mudanças com o 
advento da psicanálise, além de mostrar o olhar das diver-
sas artes sobre o corpo.

- Como foi produzido por teóricos de várias áreas, o livro 
é muito rico. Tem refl exões de caráter histórico e biológico 
que olham para a evolução do conceito que se faz do cor-
po, aí olhando para a medicina, genética e religião, mas 
também olham para o corpo representado nas artes plás-
ticas, no cinema. Para questões relacionadas à higiene e 
aparência... é muito completo.

Por serem obras com recente tradução para o português, 
será difícil encontrá-los nos sebos por aqui. Novo, cada 
volume custa em média R$ 80. Na rede de sebos Estante 
Virtual (estantevirtual.com.br) é possível comprar os livros 
em bom estado por R$ 62 cada.

Quem tem muito contato com os livros é 
Ferdinand, a calopsita com quem Alexandre 
divide o apartamento. Ferdinand adora ‘co-
nhecer’ os livros com o bico. 

A outra obra indicada, acreditem, é sobre 
arquitetura.

- É do Alain de Botton, e tem um títu-
lo que parece de auto-ajuda, mas não 
é. A arquitetura da Felicidade. É uma 
obra fantástica que traça um paralelo 
entre beleza e bem-estar, analisando 

como o ambiente infl uencia o homem. 
As fotos mostram como a história se mar-

ca na arquitetura.

A obra é rica em ilustrações, tem fotos 
fantásticas. O autor analisa detalhes de 
construções públicas e privadas, incluin-

do inclusive o palácio do planalto brasilei-
ro. Cotado na Internet, é possível encontrar 

o livro por 30 e poucos reais.

Corpo, coca, 
calopsita

“A seleção [da notícia] signifi ca, portanto, a 
ótica através da qual a empresa jornalística vê o 

mundo. Essa visão decorre do que se decide publicar 
em cada edição privilegiando certos assuntos, 

destacando determinados personagens, obs-
curecendo alguns e ainda omitindo diversos”.

“(...) não existem dúvidas sobre o contro-
le que a intuição jornalística exerce sobre 
o que vai ser difundido em cada edição ou 
emissão. Tampouco existem dúvidas sobre 
as possibilidades que têm os profissionais 
de interferir nesse controle (participar?)”.

José Marques de Melo, jornalista e livre docente

[sobre o jornalismo ‘tradicional’] “Transfor-
ma o redator em alguém pressionado para 
conter sua emoção a todo custo, em nome 
de uma pretensa imparcialidade. O resulta-
do, muitas vezes, é um texto pasteurizado, 
castrado na sua possibilidade de voo, pobre 
na reprodução da realidade, desestimulante 
para o leitor mais exigente”. 

Edvaldo Pereira Lima, jornalista, professor 
(pós-doutor) e escritor

Considerações sobre o fazer

jornalístico

CICLO DE FÉRIAS

 
De 19 a 23 de janeiro,

de segunda a sexta-feira,

a partir das 20h30
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*Escritora cascavelense

João era um sujeito danado de tinhoso. De-
talhista ao extremo, gostava de colecionar coi-
sas, principalmente confusão. Casado com Ma-
ria, costureira de mão cheia que cosia roupas 
para todos na vila. Até para a esposa do prefeito, 
mulher chique que só.

Por conta da preguicite aguda, diagnosticada pelo 
médico local, João não trabalhava. Passava o dia sen-
tado na sua cadeira de balanço, na varanda de casa, 
ajeitando suas coleções, ou melhor, “arquivando”, 
como costumava dizer.

Tinha coleção de carteira vazia de cigarro, pote de mar-
garina, santinho de político. A que mais gostava era a que 
deixava Maria furiosa: sua coleção de botões, os quais ele 
surrupiava da sua caixinha de costuras. Um era amarrado 
ao outro com precisão milimétrica com barbante do paco-
te da farinha Pinduca, que João nem gostava nem comia, 
comprava só para ter os fi os.

João tinha um defeito de nascença, que se agravou com a 
idade e a falta de asseio. Era quase surdo. Entendia tudo de 
maneira atravessada. O problema até não seria problema 
não fosse por um problema: João adorava contar histórias 
de como tinha conseguido seus arquivos.

E foi em uma prosa com Zé Bebetodas que a confusão co-
meçou, enrolou e por pouco não termina em tragédia.

Dia desses Aninha, moça tímida, fi lha mais nova do delegado, 
estava a provar um vestido que Maria lhe confeccionava. Na fl or 
da juventude, a menina ganhara corpo de mulher e já chamava 
a atenção dos rapazes. Sua mãe, mulher muito charmosa, in-
sistia que Aninha jogasse fora as roupas de moleca e usasse 
vestidos. Maria lhe fez cinco em apenas uma encomenda.

– A cada dia que passa está mais formosa, Aninha – dizia 
Maria entre uma alfi netada e outra.

Vermelha pela timidez, Aninha apenas sorria.

– Os rapazes suspiram quando te vêem. E você, já suspi-
ra por alguém? – insistia Maria.

João, lá da varanda, espichava os ouvidos, tentando es-
cutar a conversa.

– Ah... ter até tem, mas... – sussurrava Aninha.

Maria, que ajudara a menina a vir ao mundo, sentia 
um carinho muito grande por ela, e, como não teve 
fi lhos, tinha-lhe apreço materno. 

– Não vejo a hora de te ver de barriga e embalar 
teus fi lhos – sonhava Maria, em voz alta.

Ao ouvir a palavra barriga, João puxou a cadeira 
mais para perto da janela e aguçou ainda mais 
os ouvidos entupidos.

– Gosto muito do Pedrinho, da mercearia... – 
cochichou a moça.

– Ah, está enamorada pelo Pedrinho. Fico mui-
to feliz, acho que ele também gosta de você.

Já transpirando, Aninha não sabia se mudava 
de assunto tamanha a vergonha ou se tenta-
va descobrir mais informações. Afi nal, Maria 
conhecia todos na vila e ouvia as histórias.

– Será? Ele falou de mim?

– Não, mas vi como te olha. E ele é tão 
bonito. Seus fi lhos serão lindos.

– Meu pai jamais entenderia... Ele é ca-
paz de matá-lo.

João, que conseguiu ouvir o crime pre-
meditado, engasgou-se com o chimarrão, 
derramou água no peito e gemeu de dor.

Maria, percebendo a audiência, fechou a 
janela, não antes de bufar para João e lhe 
lançar um olhar que fazia palha pegar fogo.

– Aninha, teu pai sabe que você está vi-
rando mulher e que em breve casar-se-á. 
Fique tranqüila que as coisas vão se ajeitar.

Naquele mesmo dia, pouco antes de o sol 
cair, João conversava com Zé Bebetodas, no 
Bar do Tonho, onde iam dia sim dia também. 
Palavra pra lá, palavra pra cá, João costurava 
os botões que conseguira naquele dia. Até que 
chegou em um perolado, igual aos que Maria co-
locara no vestido de Aninha.

– Este botão vou até dar dois nós... – disse em voz 
alta, certo da curiosidade do amigo.

Como estava na sexta dose de esquenta-por-dentro, 
a conversa passava ao largo de Zé. João insistiu:

– Talvez três nós, afi nal, vai agitar as coisas nesta cidade...

Espiou por cima dos óculos e nada do Zé lhe dar atenção. 
Mais uma tentativa:

– Bonito este botão, não é, Zé? Parece pérola, que vive 
guardada na ostra, como um segredo, mas eu sei o segredo... 
- Nada do Zé - Vai ter até tiro...

Desta vez acertou em cheio o amigo.

– Tiro? Que tiro?

– Ah, Zé, sabe que não gosto de fofoca...

– Fale homem, quem vai dar tiro... quem vai 
levar o tiro?

Com o sorriso matreiro no rosto, João mal se 
agüentava e atropelava as palavras:

– O rapaz da mercearia... o delegado vai dar 
um tiro... Parece que pôs barriga na fi lha mais 
moça do delegado.

– Mas que cabra safado. Eu ajudo a bater 
também... – Disse, já se levantando para ir lá 
resolver a pendenga.

Nisso João se deu conta da hora e temeu 
levar uns cascudos da Maria, que fi cava tiri-
rica de braba quando chegava já escuro. Até 
se esqueceu do Zé e saiu no pinote para casa.

A notícia se espalhou feito rastilho de pólvora 
aceso naquela noite mesmo. Cada um elaborava 

sua própria versão e, quando chegou aos ouvidos do 
delegado, junto com o canto do galo noutro dia, assim 

estava: Aninha foi seduzida pelo safado do Pedrinho, pe-
gou barriga, e o desavergonhado não quer saber de casar.

O delegado, sujeito macho que assustava só de olhar, 
caiu da cadeira ao ouvir a história, gaguejada por um dos 

subalternos. Custou a acreditar. Mas logo o sangue ferveu 
igual a chaleira esquecida no fogão, os neurônios fugiram de 

medo e fi cou só a raiva a guiar seus instintos de vingador.

Agarrou a espingarda, encheu os bolsos de balas e saiu à cata do des-
briado e cafajeste que ia antecipar o encontro com a mulher da foice.

No caminho, enquanto imaginava cenas sangrentas de como viraria 
aquele sujeito do avesso, via pelo canto das vistas os olhares de todos. 

Alguns arriscavam a cochichar, outros davam um sorrisinho que mal me-
xia os lábios e sussurravam um bom-dia. Mas a maioria preferiu mesmo foi 
atravessar a rua para bem longe do entrevero que estava prestes a estourar.

No mercadinho, que acabara de abrir as portas, Pedrinho colocava as merca-
dorias de exposição para fora. Como era muito tímido, quase não falava com as 
pessoas e procurava nem fi tá-las, porém achou estranho que tanta gente invocou 
de lhe dar atenção naquele dia. Alguns até lhe desejavam boa sorte.

Passou os olhos pela roupa, temendo ter trocado alguma peça ou vestido algo do 
contrário. Conferiu a braguilha, os pés de meia iguais, os tênis surrados. Concluiu 
que devia ser seu cabelo, que naquele dia nem gumex dava jeito. Deu de ombros e 
voltou ao trabalho. Queria sair mais cedo para espiar a Aninha saindo do colégio. Ah, 
aquela menina mexia com seu coração. Perdia o fôlego, as pernas tremiam, suava frio. 
Como era linda! Sonhava com os dois no altar, em frente ao padre. Toda de branco. Oxe, 
que não podia pensar naquelas coisas que o corpo fi cava todo estranho.

Embalado nos pensamentos, Pedrinho não reparou no aumento dos burburinhos, só 
estranhou quando olhou ao redor e não havia viva alma. No que ia virar para o lado foi 
agarrado pelo colarinho, suspenso no ar e jogado ao chão. Achou que tinha sido atropela-
do por uma carroça de bois enfurecidos.

Meio zonzo, tentou enxergar algo, nisso já foi puxado para cima novamente e então 
ouviu a voz do delegado, mais assustadora do que nunca:

– Já para a delegacia, seu safado.

Aos empurrões, sem entender coisa alguma, em três passos estava em uma cela, 
com o dedo gigantesco do delegado postado bem no meio dos seus olhos.

– Não sei se te tiro o couro primeiro para depois desfi ar tuas tripas ou se desfi o 
tuas tripas e então te arranco o couro – rosnou o delegado.

Pedrinho, que a essa altura tinha certeza que ainda não havia acordado e que 
aquilo era só mais um dos pesadelos que tinha com o pai de Aninha, não achou 
a voz e permaneceu calado.

– Mas primeiro quero ouvir da tua boca, seu safado, o que fez à minha fi lha.

Tal qual aos demais pesadelos, Pedrinho começava a tremer de 
pavor, rezando para que chegasse a hora de ir trabalhar e sua mãe 

o acordasse.

– Não tem coragem para falar ou está achando que vai es-
capar dessa? – insistia o delegado, que, a essas alturas, 

chegava a babar, tamanha a raiva que sentia.

E essa lenga lenga durou exatas três horas. O delega-
do ameaçando, esmurrando a mesa, chutando as 

cadeiras, apontando a espingarda, batendo na 
mesa, esmurrando as cadeiras, guardando a 

espingarda. Pedrinho fi cava só pensando 
que perderia o emprego se não acor-

dasse logo. Continuava sem emi-
tir som algum.

Foi então que o delegado se deu conta 
que a morte do cabra safado de nada resolve-

ria o problema. Todos sabiam que Aninha estava 
de barriga, então não adiantava mandar-lhe para 
outra cidade. Falada já estava. Arruinada. Jamais 
casaria. Cansado de gritar e rosnar, o delegado de-
cidiu que melhor que um cafajeste salafrário morto 
era um bisbórria casado com sua fi lha. E, afi nal, o 
sujeito até que tinha coragem. Não disse uma pa-
lavra nem deu gemido durante aquele tempo todo. 
E o delegado sabia que muito assustava, contudo 
não tinha coragem de puxar o gatilho.

– O casório será daqui um mês – anunciou 
o delegado.

Pedrinho arregalou os olhos, sentiu o estôma-
go embrulhar e, de repente, seu pesadelo estava 
virando sonho.

Sem associar o raciocínio, olhou para o delegado, 
que entendeu aquilo como sim e o mandou para casa 
e disse que o queria às oito horas, não às sete e cin-
qüenta e nove ou às oito e um, mas às oito horas da 
noite em sua casa para anunciar o noivado.

O rapaz, ainda mudo - achava até que tinha comido a 
língua - deixou a delegacia e, sob os olhares dos curiosos 
que esperavam muito sangue, foi para casa. Ficou senta-
do na cama, em estado catatônico, até pertinho das 8h, 
levantou-se, tentou treinar alguma palavra - teve certeza 
que a língua já era - e foi à casa do delegado.

A essas alturas a cidade aguardava os acontecimentos, 
sem saber o desfecho daquela história. O jornal local pa-
rou as prensas para pôr na primeira página. Alguns davam 
como certo um enforcamento em praça pública. Outros 
apostavam num duelo, daqueles do tempo dos Mosquetei-
ros. E tinha até quem torcia por um fi nal feliz.

Ainda sem muita certeza se estava acordado ou dor-
mindo, já que a essas alturas não ouvia nem sentia 
mais nada, lá foi o bravo rapaz, à casa do delegado. 
Bateu na porta. Ela abriu.

– Entre – grunhiu o delegado.

Era pesadelo mesmo, deduziu. Entrou e estaqueou 
no centro da sala, onde estavam a charmosa espo-
sa do delegado e Aninha, com o rosto lívido, mas 
um brilho nos olhos.

– Sente – rosnou o delegado, já dando sinais de 
começo de mansidão.

Sentou. Nisso interveio a charmosa mulher.

– Quer algo para beber, meu jovem?

Pedrinho tentou de novo e até que achou a 
danada da língua, só que a voz não saia. Ba-
lançou a cabeça.

– Sem embromação. Quero terminar logo 
com isso, antes que minha fi lha fi que ainda 
mais falada – bufou o delegado, voltando 
a fi car nervoso. – Vocês vão se casar em 
um mês, quem sabe ainda dá tempo de 
esconder a barriga.

Como se tivessem lhe jogado um balde 
de água fria na cabeça, Pedrinho fi nal-
mente acordou do pesadelo que virou 
sonho, virou pesadelo e agora já era 
sonho de novo. Olhou para Aninha, que 
lhe deu um tímido sorriso.

– Mas do que o senhor está falando? 
– ufa, ainda falo, vibrou Pedrinho.

Aninha se mexeu e lhe chamou a 
atenção. Voltou a fi car calado.

– Que parte não entendeu? Ou está 
querendo dizer que não vai casar 
com minha fi lha? – o delegado esta-
va fi cando vermelho novamente.

– O que mais anseio nesta vida, 
senhor, é me casar com Aninha e 
passar a minha vida ao lado dela 
– declarou.

A esposa do delegado secou uma 
lágrima.

Aninha, aos prantos, foi para junto 
de Pedrinho, e se deram as mãos, 
com os olhos fi xos um no outro.

O casório aconteceu exatamente 
30 dias depois. Aninha estava toda de 
branco, vestido bordado a mão por Ma-
ria, que assistia à cerimônia com as lá-
grimas banhando seu rosto.

Foi a maior festa da história da vila. Até 
hoje os moradores a comentam. A comida 

havia sido comprada da cidade grande e a 
bebida era toda importada. Tinha até cham-

panhe. O bolo tinha três, não, quatro andares. 
Começou no sábado pela manhã e só termi-

nou quando o sol de domingo já ia nascendo.

Todos apareceram, até quem não tinha sido 
convidado. O único que não pôde ir foi o João, que 
fi cou desamarrando dos barbantes os botões de Ma-

ria em casa, impedido de sair e falar com alguém até 
que o primeiro fi lho dos recém-casados nascesse.

Confusionista
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E o punk fi ca órfão 
de mais um pai. Ron 
Asheton, guitarris-
ta original da semi-
nal banda Stooges, 
foi encontrado morto, 
nessa terça-feira (06), 
em casa. Ele tinha 60 
anos e, a princípio, a 
morte foi causada por 
um ataque cardíaco fulminante. Ele é o se-
gundo membro original dos Stooges morto. 
O primeiro foi Dave Alexander, em 1975, ví-
tima de complicações associadas ao álcool.
Nascido em 17 de julho de 1947, em Wa-
shington, capital norte-americana, Ron Ashe-

ton é um exemplar típico da juventude trans-
viada nascida no pós-Segunda Guerra Mundial, a 

qual fi cou conhecida como os baby-boomers, que 
viraram os Estados Unidos de ponta-cabeça no fi -
nal dos anos 1960 tendo como mola propulsora 
a contracultura e o tripé sexo, drogas e rock n’ roll. 
Quando adolescente, Ron era o clássico encrenqueiro 
das escolas para a classe média baixa. Matava as au-
las, tinha o cabelo crescido até a altura das orelhas 
(o que era uma cabeleira e tanto em 1960), não fugia 
de uma briga e, pior de tudo, era afi cionado por sím-
bolos nazistas, embora talvez mal soubesse explicar 
o que era o nacional-socialismo e, muito menos, fos-

se adepto do pensamento de Hitler.

Já em Ann Arbor, pequena cidade 
próxima a Detroit, no estado de Mi-
chigan, Ron Asheton e o irmão Scott, 
junto a Dave Alexander e Iggy Pop, for-
maram, em 1967, os Stooges: ele na 
guitarra, Scott na bateria, Dave no baixo 
e Iggy Pop, o membro até hoje mais fa-
moso da trupe, nos vocais. Juntos, grava-
ram algumas das maiores canções punk 
da história (No Fun, Dirt, 1969, Down on 
The Street e a defi nitiva I Wanna Be Your 
Dog) quando o gênero nem mesmo existia. 
Não é à toa, portanto, que são considerados 
os primeiros punks genuínos, vivendo com 

o botão do “foda-se” ligado 24 horas por 
dia uma década antes de Ramones, em 

Nova York, ou Sex Pistols, em Londres, 
darem o pé na porta que espalhou o 

movimento por todo o mundo na 
segunda metade dos anos 1970. 
Estas duas bandas, e muitas ou-
tras, obviamente prestaram tribu-
tos ao grupo de Ron Scott (OK, o 
mais comum seria dizer “ao grupo de 
Iggy Pop”, mas hoje vamos chamar os 
Stooges de “o grupo de Ron”). 

Diferente de Iggy Pop, que 
no palco chamava toda 

a atenção para si 
na época 

d e 

ouro dos Stooges, pulando em todos os 
cantos, se cortando em vidros, ameaçando a 

plateia ou simplesmente vomitando e desmaian-
do por usar tantas drogas, Ron Asheton deixava 
a guitarra falar por si. Fortemente infl uenciado 
pelo blues, o músico extraía riffs primitivos do 
instrumento. Mas, diferentemente dos segui-
dores punks, também conseguia solar com um 
pouco mais de maestria, embora difi cilmente se 
perdesse em exibicionismos típicos do rock pro-
gressivo que tanto irritaram a muitos no início 
dos anos 1970 (e que, é certo, encantaram a 
tantos outros também). Fora isso, Ron Asheton 
era o stooge mais discreto de todos. Era o que 
menos se metia em encrencas (embora isso 
não signifi que que ele não esteve envolvido 
em várias) e talvez tenha sido o que menos 
consumiu drogas no grupo (o que, mesmo 
sendo pouco para o padrão stooge, para o 
cidadão comum é muito). Enfi m, cumpria o 
papel de irmão mais velho, tentando manter 
um pouco de lucidez no mundo que girava 
em volta da banda. 

Com a formação original, os Stooges gra-
varam dois discos: o homônimo, de 1969, e 

Fun House, de 1970. Fracassos comerciais ab-
solutos na época, junto ao enorme problema 

que era pôr os quatro em turnê, tamanha era a 
confusão que eram os shows, a banda pratica-

mente se desfez após o lançamento do segundo 
álbum. O empresário do grupo na época, Danny 

Fields, em entrevista registrada no livro Mate-
me, por favor: uma história sem censura do punk 

(de Legs McNeil e Gillian McCain), traduziu como 
era trabalhar com eles: “no que dizia respeito à 

minha relação com os Stooges, estava tudo se 
despedaçando. (...) Havia rumores de que 

eles estavam assaltando postos de ga-
solina nos fi ns de semana para pagar 

o aluguel da casa. (...) Ficou impos-
sível, eu não conseguia segurar. 

Eles estavam doidões, prova-
velmente eu estava doidão 

também e disse: ‘não 
aguento mais. Era de-

mais pra mim. Eu 
precisava de um 

emprego de 
verdade”.

Para a sorte 
do grupo, David 
Bowie, que no iní-
cio dos anos 1970 
estava se tornan-

do uma grande 
estrela, cruzou o 

caminho do gru-
po. Na verdade, 

de Iggy Pop. Fã 
do cantor norte-

americano, o inglês 
conseguiu um con-

trato para ele 
na mesma 
gra -

vadora para fazer um disco na Inglater-
ra. Para ajudar na nova empreitada, Iggy 
chamou o guitarrista e o novo parceiro 
junkie James Williamson. Na Europa, por 
não encontrar ninguém a altura ou que 
quisesse se comprometer com ele, aca-
bou convidando os irmãos Asheton para 
participar das gravações. Assim, acabou 
saindo, em 1973, o terceiro álbum dos 
Stooges, Raw Power, agora com Ron Ashe-
ton no baixo, James Williamson na guitarra 
e produção do próprio David Bowie. 

Mas, nem a nova formação, nem o apoio 
de David Bowie e muito menos o novo dis-
co conseguiram salvaram os Stooges, que 
decidiram encerrar a carreira em 1974. 
Depois do fi m do grupo, mais uma vez 
com a ajuda de David Bowie, Iggy Pop ini-
ciou carreira solo em 1977 com o disco The 
Idiot. Aos trancos e barrancos e com alguns 
discos abaixo da crítica e outros clássicos, 
conseguiu chegar aos anos 2000 como um 
grande rock star, citado como infl uência por 
milhares de bandas mundo afora. Fama que 

contribuiu muito para o sucesso do retorno 
dos Stooges em 2003, quando a banda 

se reuniu novamente, após 29 anos 
de separação. As turnês de sucesso 

que se seguiram acabaram enco-
rajando a banda, agora com Ron 

Asheton novamente na guitarra 
e o ex-Minutemen Mike Watt 

no baixo, a gravarem o quar-
to álbum de estúdio, The 

Weirdness, em 2007.

Nesses 29 anos em 
que os Stooges estive-

ram separados, período 
que levou Iggy Pop ao es-

trelato, Ron Asheton viveu 
com a mesma discrição que 

tinha nos palcos. Com o fi m 
do grupo, tocou em diversos 

projetos como o New Order (não 
aquele New Order), New Race e 

Destroy All Monster, todos grandes 
desconhecidos do público diante 

da pouca repercussão que tiveram. 
No fi nal dos anos 1990, participou 

da gravação da trilha sonora do fi lme 
Velvet Goldmine, ao lado de Mark Arm 
(Mudhoney), Thurston Moore e Ste-
ve Shelley (Sonic Youth) e de Mike 
Watt. Em 2002, junto a J Mascis 
(Dinosaur Jr.), Ron e o irmão Scott 
excursionaram pelos Estados 
Unidos e Europa, com shows 
recheados de canções dos 
dois primeiros discos dos 
Stooges. Daí até a reunião 
com Iggy Pop e o gran-
dioso retorno da banda 
foi apenas questão de 
tempo. 

Se a reunião do gru-
po foi breve, pelo menos 

aconteceu e ajudou a resga-
tar da obscuridade do rock um dos 

grupos mais importantes da cultura pop. 
E junto ao grupo, revelou para as novas gera-

ções Ron Asheton, um dos músicos mais impor-
tantes das últimas décadas. Para ser mais 

preciso, o 29º maior guitarrista de to-
dos os tempos, conforme elei-
ção da renomada revis-

ta norte-americana 
Rolling Stone.

Agora, com a morte 
inesperada de Ron, é bem 

provável que os Stooges encer-
rem defi nitivamente a carreira, 
já que são dois membros originais 
que não estão mais por aqui. É como 
cantava Iggy Pop no primeiro disco do 
grupo: “No fun my babe no fun / No fun 
to be around / Walking by myself / No 
fun to be alone...”.

* Jornalista, historiador e mestrando em Práticas
Culturais e Identidades/Unioeste

(por 
Cristiano Viteck*
GUARAPUAVA | PR

CMYK
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A volta do 
bandido 
tímido

(por 
Gutemberg Medeiros*
SÃO PAULO | SP

Lima Barreto tinha 
a alma de bandido 
tímido. Essa metáfo-
ra foi criada por ele 
mesmo, em crônica 
sobre o novo pré-

dio da Biblioteca Nacional – o palacete 
amplo e luxuoso que se impõe em plena 
Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Na 
segunda década do século passado, a 
nova biblioteca – e única pública da então 
capital federal – deixava a modesta sede 
anterior e, apenas com a sua arquitetura 
e mármores, demonstrava que seu públi-
co leitor não era mais dos menos favo-
recidos. Então, o escritor se dizia ser um 
bandido que queria “roubar” o que não se-
ria mais dele e não tinha roupa para fre-
qüentar aquela casa de livros – inevitável 
não lembrar de Noel Rosa, compos itor do 
samba “Com que roupa” logo depois. 

Barreto (Rio de Janeiro – 1881-1922), 
um dos maiores escritores nacionais 
e um dos preciosos repórteres da zona 
de exclusão brasileira, tem relançada 
a coletânea de 18 contos “Histórias e 
Sonhos” pela Editora Martins Fontes. 
Edição organizada por um de seus prin-
cipais especialistas, o professor da Uni-
camp Antonio Arnoni Prado, para quem 
estes textos dialogam com o universo do 
contemporâneo Euclides da Cunha. Pois 
há a marca de “um excurso preliminar 
acerca do homem e de seu meio, para 
confi gurar as razões dos nossos desvios, 
que ele integra aos descaminhos dos 
costumes e às vicissitudes da nossa for-
mação histórica”. Ou seja, a miséria nos-
sa de cada dia na vida como ela é.

Como se não bastasse ser sempre boa 
hora de reimprimir o melhor da literatura 
brasileira, esta edição tem valor especial. 
Como Arnoni explica, de “Histórias e so-
nhos” foram tiradas três edições conheci-
das. A primeira, de 1920, de falhas pelo 
fato de Barreto não tê-la revisado como 
deveria. Mais importante, por ser a única 
revista pelo autor, inclusive ao informar 
que todos os contos foram lançados pelo 
jornal carioca “A Época”. Posteriormen-
te, essa informação vital foi omitida e a 
seleção saiu com dois contos a menos. 
Esta edição de agora retoma o formato 
original, além das correções necessárias 
e devida atualização ortográfi ca – o que a 
mostra como  necessária e infelizmente 
rara recuperação editorial.

Memórias do subsolo
Há uma marca visível de Barreto, entre ou-

tras na sua gama de valores que se apresen-
tam ao leitor mais atento. Certo eco do me-
lhor da literatura russa do século XIX. Como 
repórter da zona de exclusão, sabe descrever 
com exatidão – aliado a um texto que se 
aproxima em muito da oralidade – com per-
sonagens a lembrar os de Dostoiévski ou Gó-
gol, os que vivem no limiar da miséria. Por 
exemplo, o conto “Cloé” traz como protago-
nista um pai de família, Doutor Maximiliano, 
já entrado nos anos e humilde professor de 
música. Ele vive tentando compensar o seu 
insufi ciente salário com “cavações” várias – 
desde apostar no jacaré do jogo do bicho até 
pedir dinheiro emprestado a amigos. 

A ação se passa durante segunda-feira de 
Carnaval, e Maximiliano está em confeitaria 
do centro da cidade imaginando como conse-
guir dinheiro para pagar despesas para que 
a sua fi lha Cloé brinque na festa de Momo 
como tanto deseja. Com o Carnaval, Barreto 
deixa claro que é o único momento quando os 
limites entre as classes se desvanecem em 
liberalizações econômicas e de costumes. 
Quando dos subúrbios e arrabaldes, a multi-
dão comparece ao centro da cidade, espaço 
da elite ou boêmia literária e jornalística. 

Até que o personagem principal encontra 
o seu “último amigo”, um obscuro deputado 
endinheirado que freqüenta a sua casa. Des-
te, Maximiliano consegue uma nota graúda. 
Mas, ao longo do conto, fi ca subentendido 
que esta amizade dá-se por interesse, espe-
cialmente de sua esposa e fi lho. Cloé teria 
ou terá um relacionamento com o deputado 
casado para conseguir pequenos favores, 
entre dinheiro e jóias de pouco valor. Há um 
traço evidente e sutil de prostituição fami-
liar pairando ao longo da história. O velho 
professor fi nge nada ver e tudo caminha em 
comezinha e cotidiana miséria existencial a 
prazos longos e fi rmes.

Descrevendo o invisível
Voltando ao acertado paralelo de Arnoni 

Prado com Euclides da Cunha, Barreto des-
creve literariamente uma realidade como se 
fosse um cientista social ou repórter de pri-
meira linha, sendo outro grande momento 
dessa coletânea o conto “O moleque”. Não 
é incomum em toda a prosa barreteana –17 
volumes nas suas obras completas pela Edi-
tora Brasiliense nos anos 50 –aspecto dos 
mais interessantes. Parece ao leitor que o 
narrador fala tal qual uma nau sem rumo, 
deixando-se levar a esmo pela maré de deta-
lhes aparentemente irrelevantes de pessoas 
ou ambientes. Mas logo o leitor percebe que 
esse vagar frouxo compõe, aos poucos, um 
painel dos mais ricos e bem engendrados, 
onde há trechos que podem ser lidos como 
verdadeiros ensaios interdisciplinares sobre 
a identidade nacional e tecidos feito peque-
nos poemas em prosa, paradoxalmente leves 
e densos como os de Charles Baudelaire.

Com “O Moleque”, não é diferente. O nar-
rador começa em digressão de como se 
conservam nomes de lugares derivados da 
língua Tupi. Especialmente quanto a aci-
dentes geográfi cos das cercanias das cida-
des, nomes que são “os documentos mais 
antigos que ela possui das vidas que aqui 
fl oresceram e morreram”. Porém, adverte 
haver certa “fatalidade destas terras, uma 
necessidade de não conservar impressões 
das sucessivas camadas de vida que elas 
deviam ter presenciado o desenvolvimento 
e o desaparecimento”. Ou seja, já se im-
põe de forma discreta a séria questão da 

não-memória no Brasil. Um 
país que corre desesperada-
mente atrás de um futuro que 
nunca chega em fúrias desen-
volvimentistas, rapidamente 
transformando tudo em ruínas 
sempre novas de absoluto es-
quecimento. 

E isto em pleno início do sécu-
lo XX, onde há uma realidade pressuposta 
com seus leitores do momento. Todos pre-
senciaram o chamado bota-abaixo da capi-
tal federal, quando os cortiços ou porões do 
centro da cidade que abrigavam os trabalha-
dores pobres foram demolidos. Para acabar 
com as tortas e estreitas ruelas portuguesas 
coloniais e erguer grandes palácios públicos 
ou privados, aos moldes da Paris do século 
XIX. Ou seja, os pobres sofrem o processo 
de invisibilidade social ao serem expulsos do 
centro da cidade para os morros ou subúr-
bios. Dispersa e exilada, é como se o novo e 
desenvolvido Brasil não tivesse miseráveis. 
Assim é, se lhe parece. 

O narrador passa a descrever o que o leitor 
de classe média do jornal “A Época” ignora 
completamente: o subúrbio. É lá, com suas 
ruelas estreitas e mal traçadas, onde estão 
os negros e mulatos que compartilham de 
sua exclusão e religião trazida da África. 
Onde também é o lugar da miscigenação 
de raças e de religiões, onde a medicina dos 
brancos incluídos é substituída pela natural 
de ervas e mezinhas dos ex-escravos que, de 
certa forma, ainda não deixaram de sê-lo. 

Continuando a descrever o meio concre-
to e abstrato, o narrador vai expor o que é 
um barracão, “espécie arquitetônica muito 
curiosa e muito especial àquelas paragens 
[...] Não é a nossa conhecida choupana de 
sapê e de paredes a sopapos. É menos e é 
mais. É menos, porque em geral, é menor, 
com muitas menos acomodações; é mais, 
porque a cobertura é mais civilizada; é de 
zinco ou de telhas”. Através de fi na ironia 
– outra marca do autor –, expõe como a 
civilização só chega ao subúrbio apenas 
enquanto destroços ou restos que são re-
aproveitados de maneira diversa para a 
estrita sobrevivência. A partir de densa di-
gressão, o narrador chega nas gentes des-
tas paragens. O que vivem e o que sonham. 
Necessariamente não nessa ordem e com 
limites nem sempre defi níveis., O leitor, que 
inicia o texto em sedução de uma narrativa 
aparentemente frouxa, de repente, vê-se 
imerso na realidade mais cruel e dela não 
consegue se desvencilhar, não fechando a 
página de jornal ou do livro.

Interessante é observar como se compõe 
o título: “Histórias e sonhos”. O “histórias” e 
não “estórias”. O autor marca o quanto de 
realidades estão presentes nestes textos pu-
blicados, não é demais lembrar, em jornais 
diários. O próprio Barreto afi rmou que não se 
preocupava se o que ele escrevia era jornalis-
mo ou literatura – coisa de que não poucos o 
acusavam em misturar. Ele apenas sentia a 
necessidade de falar de seu tempo e de seu 
espaço. Como ele mesmo explica na introdu-
ção desta coletânea, datada de 13 de agoso 
de 1916, o importante é que estes elemen-
tos “contribuam por menos que seja para co-
municar o que observo; desde que possam 
concorrer para diminuir os motivos de desin-
teligência entre os homens que me cercam”. 
Barreto não falava “sobre a”, mas “da” zona 
de exclusão, como pobre funcionário público 
e mulato. Em crônica, nomeou a sua casa 
suburbana de “Vila Quilombo” como contra-
ponto ao seu duplo oposto: o jornalista e es-
critor João do Rio, o mulato incluído que vivia 
na Copacabana recém ocupada de bangalôs 
dos mais abonados.

Lima Barreto se apresenta aos olhos do lei-
tor de hoje como um dos primeiros e mais 
importantes escritores e repórteres que teve 
a realidade urbana e seus paradoxos como 
um dos principais temas, especialmente o 
que registrava o subúrbio. Além disso, a sua 
produção tem muito de confessional, do que 
ele mesmo vivia do mundo. Estes dfois as-
pectos o ligam em muito a outro fundamen-
tal leitor do Brasil contemporâneo, o tam-
bém jornalista Nelson Rodrigues,

Esta coletânea de Lima Barreto é 
publicada na ótima coleção “Con-
tistas e Cronistas do Brasil”, da 
Editora Martins Fontes. Com vo-
lumes de autores capitais como 
Machado de Assis, João do Rio, 
José de Alencar, Aluísio de Aze-
vedo entre outros. Todos devida-
mente compostos e com estudos 
introdutórios de especialistas a 
apontar algumas das principais 
características da vida e obra de 
cada criador. 

*Gutemberg Medeiros é doutorando
em Ciências da Comunicação pela
Escola de Comunicação da USP.
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Adeus, Leni!
(Good Bye, Lenin!)

Wolfgang Becker

Daniel Brühl, Katrin Sass,

Chulpan Khamatova

31 prêmios e outras
14 indicações

121 min.

Alemanha, 2003. Cor.

THE WHO

Live at Leeds

1970

Rock

Indicado por:

Silvio Demétrio

Final da década de 1980. Christine 

(Katrin Sass) e o marido, mais dois 

fi lhos, vivem na Berlim Oriental, fi éis 

ao partido comunista. Quando o ma-

rido abandona a família, Christine 

entra em choque e fi ca semanas sem 

falar. Ela se recupera, volta para casa 

e, como forma de esquecer o passado, 

dedica-se aos fi lhos e torna-se uma 

ativista da causa socialista.

O fi lho Alexander (Daniel Brühl) não é 

um entusiasma do sistema, a ponto 

de participar de uma passeata pela 

queda do muro e do regime marxista-

leninista. Christine, ao fl agrar o fi lho 

sendo preso pela polícia que tenta dis-

persar a passeata, sofre um enfarte e 

entra em coma. Ela acorda oito meses 

depois em uma Alemanha completa-

mente diferente: Erich Honecker foi 

afastado, o muro de Berlim caiu e a 

Alemanha foi unifi cada, o capitalismo 

avançando rapidamente...

Devido ao quadro de saúde ainda deli-

cado da mãe, o médico aconselha os fi -

lhos que não a deixem sofrer um choque 

emocional. A solução encontrada por 

Alex é reconstruir a Alemanha Oriental 

no quarto onde ela se recuperará. 

Wolfgang Becker assina esta bela 

tragicomédia do cinema alemão, que 

conseguiu 11 milhões de espectado-

res no cinema, a maior bilheteria do 

ano no país, e que merecidamente 

venceu o Prêmio Europeu de Cinema 

nas categorias de melhor Filme, Dire-

tor, Atriz, Ator e Roteiro, além de ter 

sido indicado ao Urso de Ouro.

O roteiro inteligente de Bernd Lichten-

berger, repleto de criativas e originais 

situações, aliado à direção sutil e deli-

cada de Becker, carregam Adeus, Lenin 

de uma sensibilidade única, voltada à 

discussão sobre os limites da mentira, 

das relações humanas, especialmente 

familiares, tendo como pano de fundo 

o registro de um dos momentos mais 

importantes da história mundial.

   Acachapado
 Forever
Surpreendente

Praticamente 
 perfeito
  Respeitável
  Uhull

N velas 

(por 
Silvio DemétrioCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Live at Leeds, do The Who, é um exemplo eloquen-
te de que o saudosismo purista que só vê glórias 
nos tempos do LP de vinil nem sempre tem fun-
damento. Quando lançado ainda como bolachão, o 
disco da banda de Pete Towshend não fi guraria na-
turalmente um espaço para resenhas de discos como 
este. Soava incompleto, apesar da gloriosa versão de 
Magic Bus, que gravada ao vivo conseguiu capturar a ver-
ve destilada entre a guitarra acrobática de Thowshend e 
a bateria patafísica de Keith Moon. Sem dúvida é uma das 
versões com mais peso de todas que o The Who já gravou.

Chega um belo dia em que inventam um novo tipo de mídia 
que aumenta não só a qualidade técnica de reprodução fo-
nográfi ca, como também amplia o espaço disponível para a 
inclusão de uma porção mais polpuda de material de estúdio. O 
paraíso é agora. Lançado em CD esse disco gravado na virada 
dos 70 traz uma edição dupla, não só pelo número de faixas, 
mas dupla no sentido da expressão mesmo. 

A reedição de Live At Leeds é uma excelente introdução ao som 
que movimentou a Inglaterra e o mundo a partir dos anos 1960. 
Afi nal de contas, nem só de Beatles e de Rolling Stones sobrevi-
vem ouvidos pensantes. Na edição em CD a primeira parte apre-
senta o show que antes era dividido entre o lado A e lado B do 
vinil. O segundo CD é que é a grande surpresa. Com material total-
mente inédito, o CD 2 de Live At Leeds remasterizado traz prati-
camente uma versão ao vivo de Tommy, a ópera rock do The Who.

O conteúdo dessa surpresa dispensa maiores apresentações. 
Pimball Wizard e Acid Queen são defi nitivas em relação à justiça 
que fazem para com a sinergia que sempre foi a marca fundamen-
tal da instrumentação da banda. Como sempre, o som do The Who 
soa denso, sem hesitação – a modulação fundamental que sempre 
garantiu às letras de Towshend a profundidade das palavras de um 
profeta –. Se existe alguma verdade no mundo do rock n’roll ela 
invariavelmente passa por esse disco. Para além de um item obri-

gatório de qualquer coleção, um grande momento do que de 
melhor já se produziu com baixo, bateria, guitarra e 

muita amplifi cação.

O que primeiro me 
chegou às mãos do The 

Who, via o musicólatra Silvio De-
métrio, foi o Live at Leeds, registro ao vivo 

de 1970 considerado pela revista Rolling Stone 
e pela BBC o melhor álbum de rock ao vivo de to-
dos os tempos. Não bastasse isso, a versão é de 
2002, que ganhou um disco extra, no qual se pode 
ouvir quase na íntegra Tommy, uma das mais fa-
mosas óperas rock da história. Meu debute ao som 
dos britânicos não poderia ter sido melhor.

Heaven and Hell é um british rock clássico, I Can’t 
Explain tem um belo riff cadenciado e um refrão 
para ficar na cabeça – o primeiro sucesso da banda 
lá nos idos de 1965 –; Fortune Teller e Tattoo são ba-
ladas contagiosas; Young Man Blues é uma mistura 
nervosa de rock e muito blues. Seguem Substitute 
– com o um forte tom country – e I’m Boy, dos com-
pactos até 1966 e que funcionam muito bem ao vivo.

Então vem A Quick One, Whille He’s Away, que de 
mini-rock-ópera se tornou o primeiro épico progres-
sivo. My Generation canta o lema dos anos 1960 e 
1970: “Eu espero morrer antes de envelhecer”. Magic 
Bus, com uma introdução levada a baquetas, peque-
nos licks de guitarra e algumas frases vocais, se 
revela um rockão com uma dose a mais de blues e 
country, com direito a gaita de boca. Então, vem o 
Tommy, que dispensa comentários.

É impressionante como a banda soa versátil a 
cada faixa, indo a extremos em poucos acordes, 
de gritos a sussurros, esticando as músicas com 
solos e experimentações sem deixar o som cair, 
principalmente na primeira parte do trabalho, 
cujo repertório abrange os primeiros álbuns: 
My Generation (1965), A Quick One (1966) e 
The Who Sell Out (1967). Em Tommy, as can-
ções formam algo maior, ainda mais traba-
lhado, original e próprio.

Guitarras distorcidas, riffs diretos, um baixo 
pesado, uma bateria insana (literalmente, 
no caso de Keith Moon estar nas baque-
tas) e um vocal cruzão, sem muita firula. É 
disso que é feito o The Who e o melhor do 
rock n’ roll. Fui convertido.

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Luciano leva turistas em 
um passeio de barco e fala sobre Ca-
noa Quebrada. Paula retorna ao Múl-
tipla Escolha e conversa com Monta-
nhas sobre a locação do auditório da 
escola. Yasmin fi ca enciumada com 
o reaparecimento de Paula. Dr. Lem-
gruber revela a Olga que ela tem pou-
co tempo de vida. 

TERÇA - Olga pede a Lemgruber que 
mantenha sigilo sobre sua saúde e re-
jeita a hipótese de se reconciliar com 
João. Paula revela a Peralta que se 
mudará para Moscou caso ganhe a dis-
puta de balé. Norma Jean resolve se es-
conder no quarto da banda para fazer 
uma surpresa a Alex, mas sai pela jane-
la quando Edu chega com uma menina.

QUARTA - Juliana fi ca radiante com a 
idéia de se tornar diretora do Múltipla 
Escolha, enquanto Osvaldo se revolta 
por ter que trabalhar. Tom, Edu e Chico 
roubam as roupas de Alex enquanto ele 
mergulha. Osvaldo surpreende Olga e Ju-
liana ao dizer que pretende transformar 
o Múltipla Escolha em um shopping.    

QUINTA - Paula discute com Caio e o 
previne de que não abrirá mão de sua 

carreira. Caju e Capitão fazem 
planos para o restaurante 

quando Montanhas os sur-
preende com a notícia de 
que o Múltipla Escolha foi 
vendido. Tom está à frente 
da banda para dar início 
ao show, mas se surpre-
ende quando Alex surge e 
assume o microfone. 

SEXTA - Norma Jean e Lu-
ciano fi cam enciumados 
quando Alex dedica sua 
música a Marina. Domin-
gas fi ca surpresa quando 
Marina admite gostar 
de Luciano e a incentiva 
a se declarar. Luciano 
surpreende Iracema ao 
revelar que Juliana te-
lefonou à sua procura. 
Luciano decide se en-
contrar com Veridiana e 
a beija. Marina os fl agra.

SÁBADO - Não há exibição.

NEGÓCIO DA CHINA 
SEGUNDA - Lívia pede para Avelino 
reconhecer Ramiro, mas a testemu-
nha se intimida e nega conhecer o 
médico. Antonella pede demissão e 
Joelma discute com Mauro. Wu diz 
a Theo que Lívia precisa esperar por 
Heitor, pois ele pode voltar a qualquer 
momento. Mauro pede para Abigail 
sair de sua casa. Ela revela que sabe 
quem é sua amante.

TERÇA - Abigail convence Mauro a tra-
tá-la bem como hóspede. Liu diz que 
só Flor poderá descobrir a senha do 
pen drive. Adriano convence Matilde a 
pedir desculpas para Antonella. Deni-
se diz a Júlia que ela está sendo injusta 
com Ramiro e a irmã fi ca furiosa. Suze-
te encontra Theo desmaiado no chão.

QUARTA - Suzete chama Júlia para exa-
minar Theo e a médica diz que o meni-
no deve ir ao hospital fazer alguns exa-
mes. Zuleika está grávida. Alaor pede 
explicações a Matilde sobre a volta de 
Antonella ao escritório. Ramiro chega 
para atender Theo no hospital e Lívia 
não aceita que ele seja o médico res-
ponsável pelo seu fi lho.

QUINTA - Júlia garante a Lívia que 
Ramiro não irá cuidar de Theo. Flor 
de Lys fala para João que já tem as 
quatro mensagens e que pode desco-
brir a senha do pen drive. Flor de Lys 
descobriu a senha do pen drive, mas é 
preciso tirar o objetivo do cofre. Rami-
ro descobre que Theo tem um tumor 
no coração. Ele conta para Lívia. 

SEXTA - Lívia não acredita em Ramiro 
e pede para Júlia avaliar os resultados 
dos exames de seu fi lho. Ramiro insis-
te no diagnóstico e diz que Theo deve 
ser operado o mais rápido possível. 
Livia se desespera e vai à casa de Luli 
para pedir dinheiro para pagar pela 
operação de Theo.

SÁBADO - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Alma acusa Violeta de 
querer matar sua mãe.  Waldete acon-
selha Walquíria a investir em Alcides. 
Alma revela que foi ela quem impediu 
que Augusto fugisse com Violeta. Gre-
gg conta a Virgínia que Polidoro está 
perto de provar a inocência de Walde-
te. Alcides leva Walquíria à sua casa 
nova e a convida para morar com ele. 

TERÇA - Os surfi stas vencem mais 
uma batalha em Praia Azul. Baby vai 
embora e Dora admira o relógio que 
ganhou. Violeta pede que Duda se 
alie a ela para domar Paulinho, mas a 
empresária se nega e desafi a a sogra. 
Suzana diz à mãe que quer ajudar Xan-
de. Alma conta que sonhou com uma 
mulher, sem saber que é Waldete. 

QUARTA - Gibo se desespera ao ver Wal-
dete desmaiada. Alma acode Waldete, 
que recobra a consciência. Excelência 
critica a ação de Galvão e avisa a Baby 
que vai mandar apoio. Sandro diz a Ligi-
nha para não se preocupar com ele, mas 
Eros promete descobrir qual é o proble-
ma do pai. Polidoro recebe a mulher que 
reconheceu o corpo de Augusto.

QUINTA - Alma não acredita em Gal-
vão e ele exibe as fotos de Lázaro com 
Glauco. Violeta cede aos beijos de Gen-
naro. Bento avisa Baby para se afastar 
de sua família. Lázaro é desmascara-
do e não reage. Xande oferece a Bento 
um cargo na prefeitura se ele apoiar 
Violeta, mas o médico rejeita. 

SEXTA - Waldete aceita Lázaro em sua 
casa. Alma pergunta a Gregg se ele 
está preparado para conviver com o 
dom que ela herdou da mãe. Bento vi-
sita Sandro e o surfi sta acaba confes-
sando que tem uma doença incurável. 
Walquíria pede que Alcides deixe as 
fotos de Waldete com ela. Neuza e Or-
lando anunciam aos fi lhos que agora 
formam um casal.

SÁBADO - Waldete defende Lázaro. Os 
advogados de Excelência visitam Poli-
doro. Glauco passa a Sávio a tarefa de 
descobrir o verdadeiro nome de Wal-

dete. Waldete avisa a Polidoro que en-
controu uma foto de Violeta com seu 
marido e Excelência, e Andrade conta 
que a malabarista que esteve com 
eles era amante de Augusto. 

A FAVORITA 
SEGUNDA - Zé Bob e Donatela discutem 
e ela o convence a levá-la ao encontro 
de Flora. Lara comenta sobre um trai-
dor que informou à Flora o paradeiro de 
Donatela, e Irene  recorda que Norton 
esteve em sua casa. Cida pede descul-
pas para Lorena por ter desconfi ado da 
irmã com Juca. Lorena incentiva Cida a 
reatar com o namorado. 

TERÇA - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

QUARTA - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

QUINTA - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

SEXTA - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

SÁBADO - Capítulo não divulgado pela 
emissora.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Ezequiel se recupera e diz 
que tem muitas novidades para Érica. 
Gór hipnotiza César e ordena que ele 
ajude Irma nos serviços da casa. Da-
nilo e Bené vão visitar Ari. Danilo leva 
um susto ao ver Gór e pergunta o que a 
mutante do mal está fazendo na casa. 
Clara implora para não ser abduzida. 
Telê e Samira captam que Júlia só 
quer assustar Clara. 

TERÇA - Ezequiel anuncia à imprensa 
a nova vacina anti-mutações e avisa 
que toda população deve se vacinar. 
Hiromi conta que tem uma das chaves 
para acessar as pessoas que podem 
salvar o planeta das mãos dos repti-

lianos. Viviane, Pachola e Ângela 
vêem um disco voador. Ângela se 
esconde, enquanto Viviane e Pacho-
la saem correndo. 

QUARTA - Felipe vai para o aparta-
mento de Simone. Ela estranha seu 
jeito e pergunta o motivo dele estar 
tão assustado. Gaspar conta que 
sua missão é ajudar a combater a in-
vasão dos reptilianos. Ele avisa que 
quer ir para ilha com Luciano. Cris 
descobre que Iara está grávida. Dra-
co e Telê falam que gostam de verda-
de de Samira, mas ela não acredita. 

QUINTA - Cléo e Carvalho dão de 
cara com um cão gigante. Perpé-
tua e Eléctron se enfrentam. Noé 
e Zaira lutam contra Fog. Melquior 
atinge Multi com o cetro do poder. 
A Liga do Bem derrota os mutantes 
do mal e leva a jangada para o mar. 
Fog, Multi e Eléctron se revoltam ao 
verem a jangada se afastar. 

SEXTA - Vavá morde a mão da Mu-
lher-Cobra e se livra dela. Maria e 
Leonor chegam e se assustam ao 
ver a mutante. Mulher-Cobra segura 
o pescoço de Leonor e a ameaça. 
Marcelo se surpreende ao reencon-
trar Valente e Gabriela. Ezequiel 
manda os seguranças prenderem 
o casal. Valente revela a todos que 
a vacina anti-mutação é uma farsa. 

SÁBADO - Melhores momentos da 
semana.

 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Lucas fi ca arrasado com 
o estado da mãe. Pela primeira vez, 
Victória, Lucas e Beatriz se encon-
tram no hospital. Ceição tem uma pa-
rada cardíaca e Dra. Fernanda tenta 
reanimá-la. A médica diz para Otávio 
e Lucas que Ceição entrou em coma 
e está na UTI. Rebeca pede para o pai 
cuidar de sua saúde emocional. 

TERÇA - Egoísta, Beatriz fi ca inco-

modada com o fato de não rece-
ber atenção do marido, que faz 
companhia para o pai enquanto 
a mãe está internada. Michelle 
fi ca angustiada por não poder 
revelar sua paixão por Paulo e 
pede conselhos a mãe. Paulo 
Fernandes e Caio pedem mais 
rapidez na investigação do aci-
dente de Ceição. 

QUARTA - Paulo vê o carro de 
Renan batido. Fausto presenteia 
Victória com enxoval e mobília 
para o bebê. Pedrinho reúne os 
garotos da favela e dá ordens. 
George vai ao Núcleo Vida pedir 
perdão ao fi lho Renato. Fausto 
encontra Renan e deixa claro seu 
interesse nas terras de Ermírio. 
Emocionados, George pede ao 
fi lho para voltar para casa. 

QUINTA - Lucas recusa a proposta 
de Beatriz de passar o dia em um 
hotel de luxo. George se recolhe no 
escritório em casa. A família Cas-
telli comemora a união. Dra. Fer-
nanda diz para Otávio e Lucas que 
Ceição terá seqüelas caso sobrevi-
va. Beatriz e Lucas têm uma noite 
de amor. Fonseca está preso em 
uma prisão de segurança máxima. 

SEXTA - Paulo quer incriminar 
Renan a qualquer custo, inde-
pendente de ter vínculo familiar. 
Ao passear pela mata, Victória 
encontra Maria dos Ventos. A 
moça fi ca perturbada com o que 
ouve da mulher misteriosa – ela 
fala em metáforas. Pedrinho ga-
nha a confi ança de Maçarico e o 
trafi cante faz proposta  para o 
garoto gerenciar uma “boca”. 

SÁBADO - Paulo investiga vestí-
gios do carro de Renan na charre-
te de Ceição. Cláudia acusa Paulo 
de implicar com Renan. Cláudia 
e Renan discutem na frente dos 
empregados. Apaixonada, Rebe-
ca diz para a mãe que encontrou 
sua alma gêmea. Beatriz encontra 
convite de casamento de Fausto e 
Victória. Ermírio não gosta das vi-
sitas de Fausto à fazenda.

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: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – sexta 14h, 15h45, 
17h30, 19h15 e 21h; sábado, do-
mingo e quarta 14h45, 16h40, 
19h05 e 21h; segunda, terça e 
quinta 14h, 15h45, 17h30, 19h15 
e 21h.

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

Cascavel JL Shopping

Sala 1: O Dia Em Que A Terra Parou 
(legendado) – ação – diariamente 
14h30, 17h, 19h10 e 21h20.

Sala 2: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 14h40, 
17h, 19h10 e 21h20.

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – diariamente 14h10, 16h, 
17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 4: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – diariamente 13h30 e 
15h40.

Coração de Tinta (dublado) – aven-
tura – diariamente 17h30, 19h30 e 
21h30.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: A Troca (legendado) – 
drama – sexta e sábado 12h, 15h05, 
18h10, 21h10 e 00h05; domingo a 
quinta 12h, 15h05, 18h10 e 21h10. 

Barigüi 2: Marley e Eu (legendado) 
– comédia – sexta e sábado 11h15, 
13h45, 16h15, 18h50, 21h25 e 23h55; 
domingo a quinta 11h15, 13h45, 
16h15, 18h50 e 21h25. 

Barigüi 3: Crepúsculo (legenda-
do) – aventura – diariamente 19h45 
e 22h20.

O Grilo Feliz e Os Insetos Gigantes 
(dublado) – animação – diariamente 
11h25, 13h25, 15h30 e 17h45.

Barigüi 4: Madagascar 2 (dublado) 

– animação – diariamente 12h45, 
15h, 17h05 e 19h10. 

Barigüi 5: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – sexta e sábado 
13h, 15h10, 17h25, 19h40, 22h05 e 
00h15; domingo a quinta 13h, 15h10, 
17h25, 19h40 e 22h05. 

Barigüi 6: O Dia em Que a Terra 
Parou (legendado) – ação – sexta e 
sábado 12h20, 14h50, 17h10, 19h50, 
22h10 e 00h20; domingo a quinta 
12h20, 14h50, 17h10, 19h50, 22h10.

Barigüi 7: Sete Vidas (legendado) 
– drama – sexta e sábado 13h05, 
15h40, 18h20, 21h05 e 23h40; do-
mingo a quinta 13h05, 15h40, 18h20 
e 21h05. 

Barigüi 8: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – diariamente 11h45, 
14h10, 16h20 e 18h30. 

Crepúsculo (dublado) – aventura – 
sexta e sábado 20h40 e 23h20; do-
mingo a quinta 20h40.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Dia Em Que A Terra 
Parou (legendado) – ação – dia-
riamente 12h20, 14h40, 17h, 19h20, 
21h40 e 00h.

Estação 2: Marley e Eu (legenda-
do) – comédia – diariamente 17h10, 
19h40 e 22h15.

Coração de Tinta (dublado) – aven-
tura – diariamente 12h40 e 14h55.

Estação 3: O Grilo Feliz e Os Inse-
tos Gigantes (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h, 15h, 16h55 e 
18h50.

Crepúsculo (legendado) – aventu-
ra – diariamente 20h50 e 23h25.

Estação 4: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamente – 
18h15, 20h20 e 22h50.

Crepúsculo (dublado) – aventura – 
diariamente 13h10 e 15h45.

Estação 5: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamente 
13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h e 
00h05.

Estação 6: A Troca (legendado) – 
drama – diariamente 12h10, 15h05, 
18h, 21h e 23h50.

Estação 
7: Madagascar 2 (legendado) – ani-
mação – diariamente 20h30 e 22h30.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – diariamente 12h30, 14h30, 
16h30, 18h30, 20h30 e 22h30.

Estação 8: Coração de Tinta (le-
gendado) – aventura – diariamente 
21h20 e 23h35.

Bolt – Supercão (dublado) – ani-
mação – diariamente 12h, 14h10, 
16h20 e 19h10.

Estação 9: Sete Vidas (legendado) 
– drama – diariamente 20h e 22h35.

Bolt - Supercão (dublado) – ani-
mação – diariamente 13h30, 15h40 
e 17h50.

Estação 10: O Dia Em Que a Terra 
Parou (legendado) – ação – diaria-
mente 13h40, 16h, 18h20, 20h40 e 
23h.

LONDRINA

Cine Catuaí

Sala 1: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – diariamente 13h e 15h.

Sete Vidas (legendado) – drama – 
diariamente 17h, 19h30 e 22h.

Sala 2: O Grilo Feliz e Os Insetos 
Gigantes (dublado) – animação 
– diariamente 13h, 14h45, 16h30 e 
18h15.

Crepúsculo (legendado) – aventu-
ra – diariamente 20h e 22h15.

Sala 3: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – diariamente 15h15, 
17h15 e 19h15.

O Dia Em Que A Terra Parou (le-
gendado) – ação – diariamente 
21h15.

Sala 4: Marley e Eu (dublado) – co-
média – diariamente 14h30, 16h45, 
19h15 e 21h45.

Sala 5: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – diariamente 14h, 16h, 
18h, 20h e 21h45.

Sala 6: O Dia Em Que A Terra Parou 
(legendado) – diariamente 13h15, 
15h30, 17h45, 20h e 22h15.

Sala 7: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 14h, 
16h, 18h, 20h e 22h.

 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

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

Crepúsculo (legendado) – aven-
tura – diariamente 19h50 e 22h20.

Sala 3: O Dia Em Que A Terra Pa-
rou (legendado) – ação – diaria-
mente 17h20, 19h30 e 22h10.

Sala 4: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamente 
17h40, 20h e 22h30.

Cineplex 

Sala 1: Queime Depois de Ler (le-
gendado) – comédia – diariamente 
17h30 e 21h50.

Carga Explosiva (legendado) – 
ação – diariamente 15h20 e 19h40.

Sala 2: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – diariamente 15h, 17h, 
19h e 21h.

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: O Dia Em Que A 
Terra Parou (legenda-
do) – ação – diariamente 
14h30, 16h45, 19h10 e 
21h30.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: O Dia Em Que 
a Terra Parou (legen-
dado) – ação – sexta 
19h40 e 21h30; sábado, 
domingo e quarta 16h, 
19h40 e 21h30; segun-
da, terça e quinta 19h40 
e 21h30.

Sala 2: Madagascar 2 
(dublado) – animação 
– diariamente 16h15, 
19h30 e 21h10.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Prosperidade nos empreendimen-
tos e sucesso em todos e quais-
quer assuntos legais. Seja men-
talmente independente e mais 
firme em suas crenças.

A infl uência promete a você lucros 
em empreendimentos ousados, 
mas só favorece as relações senti-
mentais com pessoas sinceras. No-
vas responsabilidades pela frente.

Um novo estímulo e visão poderão 
alterar o roteiro dos acontecimentos, 
passando a lhe proporcionar amplas 
possibilidades de êxito. Você está vi-
vendo o seu melhor período.  

Procure estabelecer o equilíbrio pró-
prio do seu signo. Evite confusões 
e, por isso, faça cada coisa no seu 
devido tempo. Procure ser mais prá-
tico e observador. Siga sua intuição.

Ser otimista é bom, mas em demasia 
é prejudicial. Portanto, faça tudo den-
tro das possibilidades e não se deixe 
infl uenciar por pessoas muito falantes. 
Fará amizades, e será feliz no amor.

Seu forte magnetismo pessoal 
deverá atrair a simpatia alheia, 
lhe trazendo benefícios. Novas e 
duradouras amizades previstas. 
Êxito  no amor. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Excelente aspecto para iniciar ne-
gócios e empreendimentos de vulto 
e para tratar de questões jurídicas. 
Positivo à vida religiosa e ao amor. 
Boas notícias sobre a família.

Se usar sua inteligência, conseguirá 
solucionar difíceis problemas, tanto 
fi nanceiros, como profi ssionais e so-
ciais. Vida romântica cheia de felici-
dade, ternura e compreensão.

Dia indicado para resolver questões 
fi nanceiras, profi ssionais, mudan-
ças de residência e para elevar seu 
crédito. Contudo se ainda não casou 
não perderá oportunidade. 

Dia dos melhores para os escritos 
e o comércio, de um modo geral. 
Pode solicitar favores em qualquer 
caso de difi culdades. Fluxo benéfi co 
a sua saúde e a vida sentimental.

Dia neutro, pouca probabilidade de 
sucesso nas questões de dinheiro, 
de trabalho e família. O fl uxo será 
dos melhores para investigações e 
tudo que está ligado ao ocultismo. 

Pela influência do sol você está 
favorecido em muitas coisas. 
Bom para estudos, exames e tes-
tes. Não se precipite nas coisas 
ligadas ao romance.

“O ego é a sede real da ansiedade”. 

O Ego e o Id, Sigmund Freud

“Assim é que, quando a neurose parece ser tão compas-
sivamente altruísta, está simplesmente compensando 
uma atitude subjacente contrária de brutal egoísmo”.

Totem e Tabu, Sigmund Freud 

“Não crie casos. Não creia em crises. Outra coisa: nem 
tudo vem ao caso, há casos aparentes. Pouca coisa se 
diz com pouco esforço. Outro caso: se eu ficasse omis-
so, perderia tudo o que já disse. Então repito negando. 
Tomo uma indecisão. Não, não sou disso, direi depois o 
que vier. Mantenho a dizer o que faço. Não preciso dizer 
nada, basta o que eu já disse”.

Catatau, Paulo Leminski

“O óbvio está vivo. Escapou e saltou até lá. Lá saiu, lá fi-
cou, lá vai ele. Lá é grande, grande lá. Ali e lá, algo vem 
sendo, eu sei o que é isso: é o óbvio. Era uma vez, ele ia. 
Era uma vez, eu dizia. Era uma luz, um dia. Eu via, era um 
som na minha vida, me ouvindo”.

Catatau, Paulo Leminski

“Uma crítica total signifi ca que tudo é questionável, não 
uma oposição a tudo. Os radicais esquecem 
isso com frequência e caem numa espiral de 
oposições mútuas mediante afi rmações cada 
vez mais extremistas, supondo que qualquer 
compromisso equivale a vender-se, que todo 
prazer equivale à cumplicidade com o sistema. 

Realmente, estar ‘a favor’ ou ‘contra’ alguma posição política é 
bem fácil, e normalmente tão sem sentido como estar a favor 
ou contra algum time de futebol”.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb

“Quando falo em tecnocracia, refiro-me àquela forma so-
cial na qual uma sociedade industrial atinge o ápice da 
integração organizacional. É o ideal que geralmente as 
pessoas têm em mente quando falam de modernização, 
atualização, racionalização, planejamento. (...) Chegamos 
assim à era da engenharia social, na qual o talento empre-
sarial amplia a esfera de ação para orquestrar todo o con-
texto humano que cerca o complexo industrial. (...) Na tec-
nocracia tudo aspira a tornar-se puramente técnico, objeto 
de atenção profissional. Por conseguinte, a tecnocracia é o 
regime dos especialistas – ou daqueles que podem empre-
gar os especialistas –. Entre as instituições mais basilares 
encontramos os centros de prospectiva, uma indústria de 
muitos bilhões de dólares que procura prever e integrar no 
planejamento social absolutamente tudo”.

Contracultura, Theodore Roszak

“Por tudo que sei da vida, dos homens, deve-se ler pouco e 
reler muito. A arte da leitura é a da releitura. Há uns poucos 
livros totais, uns três ou quatro, que nos salvam ou que nos 
perdem. É preciso relê-los, sempre e sempre, com obtusa per-
tinácia. E, no entanto, o leitor se desgasta, se esvai, em milha-
res de livros mais áridos do que três desertos. Certa vez, um 
erudito resolveu fazer ironia comigo. Perguntou-me: ‘O que é 
que você leu?’. Respondi: ‘Dostoievski’. Ele queria me atirar na 
cara os seus quarenta mil volumes. Insistiu: ‘Que mais?’. E eu: 
‘Dostoievski’. Teimou: ‘Só?’. Repeti: ‘Dostoievski’. O sujeito, atur-
dido pelos seus quarenta mil volumes, não entendeu nada. 
Mas eis o que eu queria dizer: pode-se viver para um único 
livro de Dostoievski. Ou uma única peça de Shakespeare. Ou 
um único poema não sei de quem. O mesmo livro é um na 
véspera e outro no dia seguinte. Pode haver um tédio na 
primeira leitura. Nada, porém, mais denso, mais fascinante, 
mais novo, mais abismal do que a releitura”.

O Óbvio Ululante, Nélson Rodrigues

“Desde que se procure o ‘sentido 
histórico’ de uma ideologia ou de 
um acontecimento, encontram-se 
não apenas métodos, ideias ou 
uma maneira de compreender, 
mas a sociedade à qual se refere 
a definição daquilo que tem ‘sen-
tido’. Se existe, pois, uma função 
histórica, que especifica a inces-
sante confrontação entre um pas-
sado e um presente, quer dizer, 

entre aquilo que organizou a vida ou o pensa-
mento e aquilo que hoje permite pensá-los, exis-
te uma série indefinida de ‘sentidos históricos’”.

A Escrita da História, Michel de Certeau

“Numa sociedade em que, não importa onde se es-
teja, a festa está sempre em outro lugar, a viagem se 
alimenta de um impulso compreensível e ‘natural’, em-
bora possa ganhar os contornos neuróticos e autodes-
trutivos que conhecemos, devido a toda uma gama de 
impedimentos e castrações a que os indivíduos estão 
submetidos diariamente nas sociedades hierárquicas”.

O Apocalipse Motorizado, Ned Ludd

“A mente nipônica se move num universo material 
regido por leis distintas das que regem nosso mun-
do textual e conceptual. Mal conseguimos conceber 
um universo textual onde as marcações gráfi cas con-
sagradas pela imprensa não têm vigência: no texto 
japonês nem há espaço separando cada palavra, 
continuum ininterrupto como na fala, sílaba após 
sílaba forçando jogos de palavras, ressonâncias, 
ecos colidindo, palavras e sentidos se acavalan-
do em polinômios vaporosos”.

Anseios Crípticos 2, Paulo 
Leminski

"Debrucei-me sobre livros a 
ver passar rios de palavras".

Catatau, Paulo Leminski
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Não era de corte-
sia minha visita. A primei-
ra impressão para Maria Almeida 
Gonçalves, conhecida pelos amigos como 
Dona Maria, era que minha presença seria mais 
uma visita habitual das que faço acompanhado de minha 
tia, principalmente em épocas que frutas cítricas são as da tem-
porada. Tudo devido à grande quantidade de árvores frutíferas que Dona 
Maria cultiva no terreno em que mora e no pertencente ao vizinho, que ela 
cuida e desenvolve. Minhas idas lá sempre foram furtivas, carregadas de al-
gum interesse, mínimo que seja, de desfrutar uma boa conversa ou, ainda, 
de trazer para casa algumas delícias das árvores de Dona Maria. 

Enquanto conversava com a fi lha, Eva, Dona Maria levantou-se da ses-
ta e se aproximava da sala em que eu estava: “Pela prosa achei que 
era gente”. Entre risos da brincadeira da anfi triã, que no alto dos 81 
anos não deixa o bom humor desvanecer, devolvi a brincadeira na 
mais educada, polida e divertida réplica. Expliquei o motivo de mi-
nha visita, que assustou um pouco a simpática senhora que sem-
pre acolhe muito bem. Senti, por um segundo, que a havia trata-
do como colecionadora de lixo. Diante do assombro tentei ser 
mais claro e fui dedilhando melhor a partitura daquela pauta.

Após explicar tudo da melhor forma possível, ela concor-
dou que realmente guardava objetos sem serventia algu-
ma, mas que, por algum motivo, óbvio ou não, tinham um 
grau de importância que os impedia de ir para o lixo ou 
possibilitava que mais alguém visse serventia neles. Na 
estante, logo na entrada da casa, vários objetos se em-
pilhavam formando uma decoração não padronizada. 
Patos, galinhas, gansos, passarinhos, tudo em mi-
niaturas de louça. Mais abaixo, imagens de santos 
se dispunham, algumas sem mesmo ter deixado a 
embalagem transparente de proteção de quando 
ainda estavam na loja. 

“Eu sempre gostei disso. Minha avó gostava 
dessas coisas e minha mãe também. Acho 
que já é de família”. “E as suas fi lhas não 
são assim?”. “Não, a Eva se puder joga 
tudo fora, mas eu não deixo”. “E desde 
mais jovem a senhora gosta de fazer 
isso?”, “Sim. No tempo da minha mãe 
era uma pobreza que só vendo, qual-
quer coisa era um luxo naquela épo-
ca”. No quarto de Dona Maria, mais 
objetos diferentes. Várias caixas 
de sapato em cima do guarda-
roupa e outras coisas aparen-
temente destinadas a apenas 
estar ali; ela justifi ca que tudo 
sempre tem ou terá uma uti-
lidade. Ursos de pelúcia, 
bonecas e outros tipos de 
brinquedo também se 
amontoam pelo quar-

to. “A senhora ganha tudo 
isso?”, “Sempre”. “Mas as pesso-

as acham que você é criança?”, entre ri-
sos a resposta: “Não, mas quando as crianças 

vêm aqui podem brincar”. 

Na lavanderia, uma pila de potes de sorvete, que aparen-
temente não servem para nada, decorava o ambiente. “Eu sempre 

guardo tudo, sempre tem uma utilidade”. Nisso, a fi lha interrompe: “Algumas 
vezes que eu jogo coisas fora, ela vai até a rua revistar as sacolas e novamente traz 

para casa”. “Mas eu sempre sei que vou precisar disso. A Ivone, que é professora numa 
escola, sempre me pede algumas coisas pra levar pra lá. Então, sempre tem alguma 

função”, se defendeu da acusação da fi lha. 

Nossa conversa sobre as quinquilharias permanecia. Misturadas com as bugi-
gangas vinham histórias como a da baitaca que Dona Maria possuía quando 

tinha 13 anos. “Ela era uma gracinha, falava e todos gostavam dela. Um 
dia uma velha que era vizinha, uma tal de Romlina, olhou ela e disse 
que queria pra ela. Quando ela foi embora a baitaquinha começou 

a passar mal e morreu”. Quando não o papagaio falante, histórias 
do casamento. Dona Maria morava em Vitorino, no Sudoeste do 

Paraná, e foi casar-se em Marmeleiro, cidade vizinha, montada 
em um cavalo. Segundo contou-me, casou-se com apenas 15 

anos; o marido, que tinha mais de 30, foi escolhido pelos pais. 
Viveram juntos por quase 60 anos, quando fi cou viúva. “Meu ma-

rido tinha o mesmo sobrenome que eu, e o Padre achou que 
éramos primos, muito desconfi ado”. 

Senhora das ervas

Dona Maria reside na região Sul de Cascavel há pelo menos 
20 anos. Antes residia em Catanduvas, município nas redon-

dezas de Cascavel. A casa ocupa o fi m do lote, de proprieda-
de dela, e na frente todo o espaço é ocupado por plantas e 

árvores que são o passatempo ou a diversão de Dona Maria 
durante o dia. “Aqui tem plantas de todos os tipos. Remé-

dios, árvores, fl ores. Tudo fui eu que plantei. Essa aqui já veio 
plantada, uma sobrinha minha me deu”. Ela apontava para 

o chão onde um vaso ostentava uma planta multifoliada.

Além de colecionar quinquilharias, a horta torna-se um 
álbum das fi gurinhas vegetais mais diversas. “Isso aqui 

é bom para muitas coisas: dores, principalmente”, “mas 
isso não é urtiga?”, “sim, e é um remédio muito bom 

que não se encontra em lugar algum”. Esclarecido pela 
propriedade medicinal que a planta possui, fomos pas-

seando pelos outros cantos do quintal. “Sempre tem 
alguém que vem buscar remédio aqui. Qualquer coisa 

que precisem sabem que eu tenho aqui”. As videiras, 
também plantadas por ela, estavam carregadas. Ela 

passou a mão por baixo dos ramos e apanhou um 
cacho para eu saborear depois. 

Não seria despretensiosa a intenção dela. Sabe 
muito bem das minhas vontades pelas frutas que 

sempre vou buscar. 
Dona Maria não mede 

esforços para plan-
tar o que provém 

da natureza. De um 
tomate ganhado ela 

aproveitou as semen-
tes e delas fez nas-

cerem novas plantas. 

“Tira foto aqui 
com os toma-

tes”. Antes ela 
não queria que a 

fotografasse, agora 
sugeria o que eu po-

deria congelar. “Ainda 
não colhi estes tomates, 

foi a Ivone que me trouxe, 
e queria que ela comesse 

também, mas como ela tá de 
férias ainda não sei se vai dar 

tempo”. Da mesma forma que os 
objetos, as plantas de Dona Maria 

se amontoam pelo jardim. Disfor-
mes; onde há um espaço, ela planta. 

O girassol era a planta mais bonita den-
tre todas. Todo fl orido, rodando os ares, 

parecia ser o orgulho de Dona Maria. Vol-
tamos a casa, onde pude saborear as uvas. 

Sentado no sofá da sala, eu continuava a ob-
servar outras bugigangas guardadas. Dentro da 

estante da sala, copos de bailes do chopp dança-
dos há décadas. Vasilhas que pareciam nunca ter 

sido usadas. “Para isso que temos casa, para guardar-
mos nossas coisas. O pouco que temos, bom ou ruim, 

é nosso, não tem nada de errado em guardar”. Sempre 
defensiva. A conversa passava de um assunto a outro mui-

to rápido. Quando falávamos de coisas velhas, a máquina 
costura entrou em cena. “Comprei ela depois do casamento e 

faz 65 anos que casei”, “Nunca pensou em trocar ela por uma 
mais nova e mais moderna?”, “Não, nem pensar nisso”, “Foi com 

essa máquina que costurei muitas roupas e até hoje uso ela. Tentei 
usar máquinas de pedal, mas não me acostumei, tem que ser com 

essa mesmo”. A máquina tem o dispositivo de acionar o movimen-
to da agulha girado pela mão, uma espécie de manivela. “Tá vendo 

essa peça aqui? A verdadeira tinha estragado e eu estava ali na rua 
andando quando vi isso caído no chão, na hora pensei que daria 

certo ali e trouxe, até hoje tá aqui e serve muito bem. Às vezes, 
as bugigangas têm serventia”. Entre risos pela engenhosida-

de da senhora, tive que concordar com a 
serventia inusitada do dispositivo 

improvisado. “Não sendo sujo, tudo 
serve. Sempre há uma bugiganga que 
vai ter serventia”.

Inspeção 
bugiganga

FOTOS | Oniodi Gregolin
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