
O sentido da frase não seria 
tão estranho se ela não esti-
vesse na entrada de um cemi-
tério. Nós que aqui estamos 
por vós esperamos, em um 
letreiro no alto é a frase que 
recebe os visitantes de um 

cemitério localizado em Paraibuna/SP. Ganhadora de comentários, a 
frase virou título de um documentário nacional de 1998, dirigido por 
Marcelo Masagão. O intuito de trazer esse título é apenas uma maneira 
de introduzir um tema tão questionado e pouco discutido: a morte.
Considerada um tabu, ela provoca um grande fascínio entre os vivos: 

desperta medos, receios, repúdio ou, até mesmo, idolatria. Os ritos que 
marcam a passagem entre o mundo que concebemos como real e o que 
imaginamos são um tanto estranhos/diferentes/bizarros em algumas 
comunidades. É de se estranhar quando ouvimos dizer que os parentes 
do morto bebam o líquido que provém da decomposição do ente ama-

do. Estranho para nós, que 
vivemos e fomos criados se-
guindo preceitos diferentes, 
normais para aqueles que 
apenas conhecem o que é 
passado de pai para fi lho.
Na mitologia grega, a morte 

é personifi cada pela fi gura de 
Tânatos, que na maioria das 
vezes aparece na companhia 
do irmão gêmeo Hipnos, deus 
do sono. Os pais deles são Ére-
bo e Nix, representada pela 
noite e fruto da união do Caos 
e da escuridão. Há quem con-
funda Hades com Tânatos, 
pois ele também está rela-
cionado com os mortos, é o 
deus do mundo da morte. 
Inclusive, aproveito a deixa 

para alertar: tome cuidado 
com o dia 21 de agosto, pois 
este é o dia do nascimento 
de Tânatos, o dia preferido 
dele para tirar vidas.

MORTE
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A déspota e os

 três marmanjos

A Bruna, do Outra Pauta,
encontrou o melô do
fechamento do ALT.
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Eu vou /
eu vou /

madrugar no ALT eu vou /

 parara-tim-bum /

 parara-tim-bum /

não vou /

não vou /

pra casa eu não vou...

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR (por 

Rony Santos
CASCAVEL | PR

A Internet é o meio que mais faci-
lita a diversidade e menos discrimi-
na. Na rede, todos são iguais e po-
dem, por meio dela, expressar sem 
censura opiniões e valores particulares. Tratando desse modo, a 
faceta GLS (sigla que designa gays, lésbicas e simpatizantes) en-
contra em sites e blogues espaço para compartilhar assuntos e 
temas que lhes interessam. Além de sítios eletrônicos especiali-
zados em música, sexo, fotos, cinema, shows, entre outras cate-
gorias, há uma nova onda que já pretende segmentar outros ra-
mos para esse público específi co. É o caso do blogue Turismo GLS 
(turismogls.trilhaseaventuras.com.br), voltado a indicar destinos 
nacionais e internacionais para as merecidas férias. Na página po-
dem ser encontradas outras informações, como hotéis, boates e 
lugares específi cos para homossexuais. Tudo gratuitamente.

A justifi cativa da segmentação de mercado a este público está 
na representatividade que os homossexuais têm na economia. 
Estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística) 
preveem que há mais de oito milhões de brasileiros homossexu-
ais, cerca de 10% da população. Outra estimativa é que o público 
homossexual consuma 30% a mais em bens de consumo que a 
parcela heterossexual. Na Parada Gay de São Paulo, considerada 
a maior do mundo, cerca de dois milhões de pessoas invadem a 
Avenida Paulista. A SPTuris (São Paulo Turismo), órgão ofi cial do 
turismo na capital paulista, acredita que durante a Parada mais 
de 600 mil turistas chegam a São Paulo e gastam nada menos 
que R$ 200 milhões em hotéis, bares, lojas e outros segmentos.

Nos Estados Unidos, os segmentos para o público mais colorido 
é muito mais diverso. Diferente da Parada de São Paulo, São Fran-
cisco, na Califórnia, tem uma parada expressiva, entretanto, agrupa 
apenas a metade da multidão paulista. Na contramão do Brasil, a 
parada californiana é apoiada por grandes marcas como Bank of 
America, MasterCard e Pepsi, todas de olho no consumo exacerba-
do dos frequentadores. Outras empresas americanas já dedicam 
departamentos e publicidade aos gays. De exemplo ao restante do 
mundo, a IBM, multinacional da informática, e a seguradora Ameri-
can Life já sacaram o potencial desse mercado direcionado.

Enquanto aqui no Brasil os empresários não percebem e não 
se dedicam a melhorar as relações com os homossexuais, fi ca 
aqui minha indicação de blogues para a distração da galera GLS. 
Àqueles que gostam de música, principalmente pop, o blogue 
Música pras Bunita! (musicaprasbunita.blogspot.com), produzi-
do por duas travestis muito bem humoradas. Nos posts, as duas 
moderadoras usam as mais variadas gírias gays do momento 
para tratar, sempre, de algum disco recém-
lançado ou dos tempos da bri-
lhantina (ou será purpurina?). 
Palavras como ‘acuendar’, ‘ba-
fão’, ‘edi’ e ‘luxo’ estão na lis-
ta das bem-humoradas Cindi 

Loka e Maddyrain. Outra 
indicação é o badala-
do Lokas da Xereca 
(lokasdaxereca.blogs-
pot.com), moderado 
por quatro travestis 
que, como as do Mú-
sica pras Bunita!, não 
deixam a desejar no 
bom humor e no sarcas-
mo. Neste último, o mun-
do pop e das celebridades é 
o assunto principal. Enquanto 
por aqui não melhoram os 
interesses com o homosse-
xuais, fi cam os blogues de 
entretenimento a imperar.

Gaúcho, nasceu em Cruz Alta, 
em 1905. Quatro anos depois a 
morte mandou a meningite ten-
tar buscá-lo. Não conseguiu. O 
destino queria mais de Erico.

Depois de passar por alguns empregos teve o primeiro con-
to publicado em 1929 e daí para frente a única coisa que o 
esperava era o sucesso.

Ganhou prêmios, colecionou amizades, entre elas a de 
grandes nomes da literatura brasileira. Quer um exemplo? 
Mario Quintana, Augusto Meyer e outros...

Mas como Deus disse na Bíblia: “Não é bom que o homem 
viva só”. Então Erico Lopes Verissimo casou-se com Mafalda 
Halfen Volpe e a fez Mafalda Verissimo.

Escreveu mais de 42 trabalhos, muitos destes premiados, 
e teve muitas destas obras adaptadas para a televisão e 
para o cinema, como é o caso do livro O tempo e o Vento, 
que teve várias adaptações tanto no cinema nacional quanto 
no internacional e na televisão.

Ganhou a imortalidade nas cadeiras da Academia Brasileira 
de Letras e provou mais uma vez que a morte não tinha poder 
sobre ele. Aos 69 anos, foi para outro plano, de acordo com a 
crença de alguns. O legado que deixou continua comprovando 
que a morte não tinha poder sobre esse maravilhoso escritor.

Quando entrei no Sebo Bom Livro (Rua Castro Alves, 
2.052) essa semana eu não fazia ideia do que indicar, 
mas bastou cinco minutos para eu encontrar o livro Mú-
sica ao Longe (Círculo do Livro, 1978, R$ 8), que foi o res-
ponsável por agraciar Erico Verissimo com o Prêmio Ma-
chado de Assis, da Cia. Editora Nacional, em 1934, e teve 
adaptação homônima em 1982 pela TV Cultura. Depois 
desse livro achei outros do imortal, o que não me deixou 
dúvidas, ele queria me dizer algo...

O Prisioneiro (Parma, 1967) conta uma história sobre 
guerra e racismo. Ainda com ele na mão meus olhares 
passam pela prateleira e vi lá parado me esperando, qua-
se que pedindo “Pegue-me, pegue-me”, o livro Incidente 
em Antares (Companhia das Letras) que conta a história 
de um grupo de mortos que volta à vida para questionar 
como estão alguns dos descendentes deles na cidade de 
Antares. Se você não lembra também houve uma minissé-

rie na Rede Globo, em 1994, feita com base neste 
livro, o qual li muito interessado depois de as-

sistir à adaptação. O livro, como é habitual, é 
muito mais completo, tornando-se mais vivaz 
a cada página.

Para quem não curte muito o pai, ou gosta 
de ler textos de várias gerações de escrito-
res, nem que for somente para falar mal, 
o que não é o caso, o sebo também tem o 
livro do fi lho de Erico, Luis Fernando Verís-
simo; Aquele estranho dia que nunca che-
ga (Objetiva, 1999), com ótimas crônicas 
políticas e econômicas de um modo que 
só a família Verissimo consegue escrever.

Livros e mais livros, revistas e gibis, ro-
mances pequenos de R$ 1, de que uma se-

nhora levou 20, até os romances maiores de 
Danielle Steel e Sidnei Sheldon, que, de acor-

do com o proprietário, chegaram faz pouco 
tempo e estão todos fechadinhos envoltos 
em plástico, novinhos.

Assim é o sebo, tem pra todo o mundo, todo 
bolso, todo gosto. Dos mortais aos imortais...

Pras bunita e 
pros bunito

O sabor de ler 
o imortal
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“Estava, porém, enfermo cer-
to Lázaro, de Betânia, aldeia 
de Maria e de sua irmã Marta. 
Maria era aquela que tinha un-
gido o Senhor com unguento, 
e lhe tinha enxugado os pés 
com os seus cabelos, cujo ir-
mão Lázaro estava enfermo. 

Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo 
aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade 
não é para morte, mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus 
seja glorifi cado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a 
Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, fi cou ainda dois dias no 
lugar onde estava.  Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos 
outra vez para a Judeia. (...) e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso ami-
go, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus 
discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da 
sua morte; eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. 
Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto; e folgo, por 

amor de vós, de que eu lá não 
estivesse, para que acrediteis; 
mas vamos ter com ele. (...) 
Chegando, pois, Jesus, achou 
que já havia quatro dias que 
estava na sepultura. (...) Disse, 
pois, Marta a Jesus: Senhor, 
se tu estivesses aqui, meu ir-
mão não teria morrido. Mas 
também agora sei que tudo 
quanto pedires a Deus, Deus 
to concederá. Disse-lhe Jesus: 

Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu 
sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca 
morrerá. (...) Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, 
por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para 
que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as 
mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir” (João 11: 1-45).

Lazarento

CICLO DE FÉRIAS

 
De 19 a 23 de janeiro,

de segunda a sexta-feira,

a partir das 20h30

SESC CINECLUBE SILENZIO
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“Ele vai salvar o mundo”. Era 
mais ou menos assim a man-
chete de uma dessas revistas 
semanais por que passei os olhos 
rapidamente na banca da esquina. 

Ele é negro, democrata, defende 
uma política ambiental, e mais um milhão de ideias dis-
seminadas pelo mundo desde jornalões às conversas 
de boteco. Uma cerveja, por favor. Obama é o novo 
presidente dos Estados Unidos. Vamos comemorar!

A crise será extinta; o tratado de Kyoto adotado; casa-
mentos gays serão realizados na Califórnia legalmen-
te; o Iraque viverá na paz eterna e jorrando barris de 
petróleo para o povo. Viva Obama!

O país do grande tio Sam, ou da crise fi nanceira, ou 
da prepotência política, ou das honráveis missões de 
paz pelo mundo à fora, como queira, elegeu um novo 
salvador para os problemas da casa. Viva a América! 

O cabelo raspado, a esposa afetuosa, o apoio po-
pular, a bandeira sob o sol, a marca numa história, a 
formação de um novo mito. O mundo jogou-se às cos-
tas do primeiro presidente negro americano. A-M-E-R-
I-C-A-N-O. Talvez assim faça mais sentido. A cor da 
pele, talvez, vá parar num livro de história; os planos e 
promessas, em jornais da África ao Uruguai; a derrota 
de McCain – ufa! – veladamente criticada pelos con-
servadores e vibrada por outros, no entanto, e entre 
tantos poréns, não há nada nesse futuro salvador da 

(por 
José Luiz Ames*
TOLEDO | PR

Tomás de Aquino nasceu no reino de Nápoles, Itália, em 1225, e morreu em 1274 a caminho do Concílio de Lyon, ao qual fora 
chamado pelo papa Gregório X. Membro da ordem dos beneditinos, é o mais conhecido teólogo e fi lósofo da Igreja Católica. A 
característica mais marcante dele é a assimilação do pensamento de Aristóteles e 
a aplicação dela ao pensamento fi losófi co e teológico. 

O tema da política é abordado por Tomás em vários escri-
tos. Dentre estes, destaca-se a obra Do Reino, a partir da 
qual vamos tecer algumas refl exões. A política em To-
más tem um conteúdo ético. Está subordinada a va-
lores transcendentes e se ordena ao bem comum. 
Os bens particulares, sejam eles as riquezas, a 
erudição ou a eloqüência, devem ser ordenados 
em favor do bem de todos. 

O que caracteriza a existência de uma vida 
política voltada para a realização do bem 
comum? Para Tomás, a existência de duas 
ordens de coisas. A primeira: uma estrutura 
jurídica que assegura a paz e possibilita levar 
uma vida virtuosa. A segunda: serviços pres-
tados à coletividade por meio dos governan-
tes. É obrigação dos governantes instaurar 
uma vida boa, conservá-la e melhorá-la.

O bem comum, terreno assegurado 
pelo governante, está ordenado à bem-
aventurança eterna. O fi m último da 
vida em comunidade não é viver segun-
do a virtude, mas sim pela vida virtuosa 
chegar à vida eterna. Em outras pala-
vras, para Tomás de Aquino, o Estado 
não é o fi m último. É apenas um meio, 
ainda que imprescindível, para alcançar 
a felicidade eterna.

A concepção política de Tomás de 
Aquino nos ensina 
duas lições fun-

d a m e n -
tais. A primeira é que não 

pode existir um bem particular que 
esteja em contradição com o bem coletivo. 

Por exemplo, o conhecimento que um indivíduo 
possui só é legítimo se ele for colocado a serviço de 
todos. Eu não estudo para mim, por um prazer solitá-
rio do meu espírito. Eu estudo para melhorar a vida 
de todos. Só isso já é uma crítica severíssima con-
tra aqueles profi ssionais, estudantes e professores 
que não se consideram obrigados a devolver para a 
sociedade a ciência adquirida. A mesma crítica se 
aplica à idéia de propriedade particular. Tomás de 
Aquino jamais admitiria que um indivíduo possuísse 
mais do que necessita para a própria subsistência. 
Toda acumulação de bens que possibilita o usufruto 
do supérfl uo e uma vida sem trabalho é um roubo 
do direito dos demais a levarem uma vida digna. Na 
linguagem de hoje, podemos dizer que, para Tomás, 
a propriedade tem uma ‘função social’.

A segunda lição é que o Estado não é a verdade 
última do homem na face da terra. O homem está 
destinado à realização de fi nalidades superiores do 
que aquelas que o Estado é capaz de assegurar. 
Quer dizer, a fi nalidade da existência humana não 
se esgota com a realização de todas as necessida-
des materiais. O homem tem uma abertura para o 
Absoluto e essa busca é um anseio infi nito e infi n-
do. Essa idéia de Tomás é uma violenta crítica aos 
nossos governantes, que sequer são capazes de 
assegurar a realização das necessidades materiais 
(alimentação, segurança, moradia, etc.). As neces-
sidades espirituais superiores (educação, esporte, 
lazer, arte, fi losofi a, etc.) geralmente permanecem 
na ordem do discurso, da promessa. 

Uma sociedade que mal consegue prover as ne-
cessidades básicas (ou materiais) está próxima 
da animalidade: todo ser animal tende a prote-
ger a prole e garantir a continuidade. Somente 
a sociedade que se preocupa em assegurar 
as necessidades espirituais realiza algo es-
pecifi camente humano: nenhum animal é 
capaz de fi losofi a, de arte, etc. Tem o cida-
dão o direito de desobedecer legitimamente 
ao governante que não cumpre a obrigação 
de zelar por aquilo que é propriamente hu-
mano? É o tema do direito à revolução e à 
desobediência civil, que merece uma refl e-
xão à parte. 

  Tomás 
 de Aquino:
 o Estado não é tudo

* José Luiz 
Ames é doutor 

em Filosofi a e pro-
fessor da UNIOESTE/ Cam-
pus de Toledo. E-mail: pro-
funi2000@yahoo.com.br 

Releitura da obra do pintor venesiano da
Renascença Italiana Carlo Crivelli.

(por 
Keissy Carvelli*
GUARAPUAVA | PR

pátria universal que seja tão forte e tão determinante quanto 
um único adjetivo: A-M-R-I-C-A-N-O, ou melhor dizendo: 
NORTE-AMERICANO.

Escrevam nos jornais que Obama não vai salvar o 
mundo por não seguir as ‘doutrinas-Bush’. O de-
mocrata do sorriso largo e olhar simpático não 
vai governar por nós, pelos outros latinos, is-
raelenses, chineses, africanos. Escrevam 
nos jornais que Obama, antes de ser 
político, é norte-americano. E escre-
vam, ainda, uma nota dizendo que 
nós, antes de latino-americanos, 
somos tolos, muito tolos, por 
acreditar que, mudando o 
partido, o nome e a cor, 
mudará o imperialismo. 

É norte-americano!

*Acadêmica de Jornalismo
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MESA REDONDA

UM PAPO 
SOBRE A DONA 
MORTE

 Mirielly Ferraça (Jornalismo - UNIPAR) 

Sabemos que a morte desperta certa curio-
sidade nas pessoas, e se você está lendo 
isso, é fato comprovado. Tão comprovado 

que é esse o vilão que faz vender jornais. O desa-
gradável agrada. Mas, essa discussão não entra 
nessa matéria, isso já é Outra Pauta. Deve ser o 
desconhecido que desperta tanta curiosidade, 
afinal, para onde vamos? Desde a mitologia 
há tentativas de explicar a origem e o 
fim do ser humano, porém até hoje 
não há nenhuma explicação tida 

como única, correta, comprova-
da. O que existem são várias 

possíveis versões que depen-
dem do ‘crer sem ver’.

Como a morte desperta tan-
to fascínio e abre portas e janelas 

para discussões, algumas vozes 
foram convidadas para responder 

perguntas sobre o tema.

Outra Pauta: Porque as comunidades 
necessitam dos ritos em geral? 

Psicóloga e Tanatóloga Sandra Teixeira: 
Todos os ritos são muito importantes, o ser huma-
no precisa de uma ‘marca’ que caracterize a passa-
gem de uma etapa da vida para outra. Essa marca 
é distinguida por um conjunto de símbolos que re-
presentam a entrada e o sentido do novo, mesmo 
quando esse novo não é algo bom de se lidar, por 
isso a necessidade de realizar festas de aniversário, 
ano-novo, quinze anos, casamento, etc. Na morte 
não é diferente, pois a perda de um ente querido 
mexe com toda a estrutura familiar. A família vai 
ter que aprender a lidar com o novo, que neste 
caso é a ausência daquela pessoa que morreu. O 
rito tem essa e outras funções como, por exem-
plo, a despedida, a expressão de afetos, a sociali-
zação da morte, entre outros.

OP: Por que a morte de um ente querido 
abala tanto aqueles que fi cam?

Teólogo Claudir Wonz: Todos sabemos, des-
de cedo, e com certeza absoluta, que um dia mor-
reremos. Mesmo assim, a adaptação à morte nos 
parece mais difícil do que qualquer outra situação. 
O impacto que a morte causa no sistema familiar 
é imenso e, muitas vezes, se prolonga e cria um 
impasse no ciclo da vida atual. Quando a morte 
acontece numa idade mais avançada, é entendi-
da como um processo natural e lógico no ciclo de 
vida familiar, mas quando o mesmo evento acon-
tece a uma criança ou a um jovem saudável, a morte 
é considerada como a maior tragédia humana – os cha-
mados ‘golpes do destino’ –. Por outro lado, quando a morte 

é causada por uma doença crônica, fatal e prolongada, pode 
ser um alívio para os membros da família, não importando se 

o doente for criança, jovem ou adulto.
Sabe-se que a morte é certa e inevitável, no entanto, este 

saber nem sempre é consciente. “A morte e sua irreversibilidade 
nos parecem aterrorizantes, pois, objetivamente, não podemos 

reaver aquilo ou aquele que amamos”.

OP: Quais são as fases do luto? 
Psicóloga e Tanatóloga Sandra Teixeira: A primeira fase 

é o entorpecimento, essa é a reação inicial frente a perdas 
de outras naturezas e também acontece com a perda 

por morte, os sintomas são semelhantes. As fases 
caracterizam-se por: choque, entorpecimento e 

descrença; a duração pode ser de poucas ho-
ras ou de muitos dias, pode ser interrom-

pida por crises de raiva ou de profundo 
desespero. A pessoa recentemente 

enlutada tende a se sentir aturdi-
da, atordoada, desamparada, imo-
bilizada e perdida.

 
OP: Por que a morte é consi-

derada algo tão temido por todos? 
Por que temos medo dela?

Teólogo Claudir Wonz: O 
medo da morte não é inato, mas 
é introduzido desde a infância e 
atinge todos os seres humanos. De-
pendendo do nível de ansiedade da 
pessoa, o medo da morte se torna 
aterrorizante. Ao contrário, quando 
há maturidade psicológica ou en-
volvimento religioso ou fi losófi co, o 
medo pode se tornar menos intenso.

O que se teme, na realidade, não 
é tanto a morte, mas sim o processo 
de morrer: a dependência, a impotên-

cia, o sofrimento, o desconhecido. A morte é uma reali-
dade diária. Sabemos que morremos todos os dias, um 
pouquinho. Na verdade, o que mais preocupa o ser hu-
mano não é o ‘quando’, mas o ‘como’ e ‘do quê’ vai morrer.

Muitas vezes num momento chegamos até a 
acreditar que a realidade do morrer não faz par-
te do nosso existir – pensamos e agimos como se 
fôssemos imortais –. Evitar falar sobre a morte é 
uma das formas que utilizamos para nos defender 
ou nos poupar do sofrimento.

“Deve-se aprender a viver por toda a vida e, por 
mais que tu, talvez te espantes, a vida toda é um apren-
der a morrer” (Sêneca).

OP: Por que a morte causa medo, repulsa, horror?
Leodefane Bispo da Silva: No Ocidente, a 

morte causa medo e repulsa devido ao ape-
go que temos pela vida e pela matéria, 
pelos laços que criamos, pelo caráter 
subjetivo das próprias sociedades. 
Nos primeiros séculos da Idade 
Média, a morte era amiga, de-
sejável, devido às circuns-
tâncias negativas que 
cercavam as pessoas, 

dentre as quais a 
fome, as pestes que 

rondavam todos os lu-
gares. No entanto, a par-

tir do século 13, ela passava 
a ser vista como inimiga, pois 

as sociedades se desenvolveram 
e as pessoas passaram a viver me-

lhor, fato que os levavam a se prender 
mais à vida. Porém, para muitas culturas 

a morte pode ser uma saída ou ainda uma 
festa, um símbolo de ostentação.

OP: Como as pessoas devem encarar a morte?
Psicóloga e Tanatóloga Sandra Teixeira: A 

morte é um processo natural, como o nascimento. 
Quando nascemos iniciamos nossa caminhada em 
direção a ela, portanto as pessoas precisam enca-
rá-la como uma naturalidade que, no entanto, se 
caracteriza pelo pensar sobre ela, isto é, devería-
mos tirar uns minutos todos os dias para pensar 
sobre a perda e a própria morte, isso faria com 
que as pessoas melhorassem a qualidade de 
vida, os relacionamentos, sonhos e ideais, mas 
não é isso que acontece, as pessoas têm medo 
e nojo da morte, o que torna esse momento 
muito mais difícil.

 
“A morte não pode ser esquecida com 

facilidade. Sobretudo quando se trata de 
uma pessoa próxima, é talvez o golpe mais 
violento que a existência dirige ao homem. 
Ela signifi ca uma terrível ameaça ao grupo 
humano e exige alterações substanciais na 
organização da vida, sobretudo quando é 
inesperada. A morte de uma pessoa adulta 
signifi ca normalmente dor e solidão para as 
pessoas que sobrevivem a ela: verdadeira cha-
ga que põe em risco a vida social” (Antropólogo 

e sociólogo José Carlos Rodrigues, no livro O 
Tabu do Corpo, 1986).
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OS ESQUISITOS/ESTRANHOS/
BIZARROS RITUAIS OBRIGA-
TÓRIOS DE PASSAGEM

CONVENÇÕES RITUALÍSTICAS

Em todas as comunidades existem ritos que ex-
pressam as particularidades, tradições, e costu-
mes de cada cultura, denunciando assim o fun-

cionamento da estrutura social que as embasa. Os ritos não 
são apenas tidos como mera convenção, mas como neces-
sidade humana de expressar e simbolizar as várias passa-

gens que permeiam o ciclo da vida, uma forma de explicar 
a evolução e a decadência humana.

- Os ritos, seja de morte, de nascimento, ou de 
passagem, são um reflexo das construções cultu-

rais presentes no meio social em que vivemos, e 
que absorvemos de forma natural ao longo de 

nossa vida. Nossos antepassados transmitiram 
como legado aos nossos pais, e estes, pos-

teriormente, nos passaram. A necessidade 
de se ter os ritos está presente em nossa 

mentalidade, pois faz parte de nossas 
construções pessoais. (Antropólogo e 

historiador Leodefane Bispo da Silva)
Apesar de estáveis, os ritos 

não são totalmente fixos. O pas-
sar dos anos e o acesso a outras 
culturas podem alterar tradições, 

incrementando a simbologia e, con-
secutivamente, passam a aumentar o 

poder dos significados. 
- Há alteração nos ritos, e é bastante for-

te na própria assimilação de uma cultura e de 
outra. Os romanos cristãos, por exemplo, absor-

veram grande parte dos rituais dos povos bárbaros 
e dos gregos, assim como dos povos europeus, afri-

canos e asiáticos quando as culturas foram absorvidas 
(Leodefane Bispo da Silva).

MORTE

Ao entrarmos nesse tabu, percebemos que, para a consciência cole-
tiva, Dona Morte é caracterizada pelo afastamento do indivíduo da convi-

vência humana, lembrando uma exclusão. É como se tivéssemos a terrível 
tarefa de desagregar o morto de uma sociedade, e introduzi-lo em outro do-
mínio, e, por isso, a necessidade dos ritos, para marcar essa passagem.

 - Essa exclusão, entretanto, tem um caráter temporário e tem por efeito 
fazer com que o morto passe da sociedade palpável dos vivos para a socieda-
de invisível dos ancestrais (O Tabu do Corpo, 1986).

Quando alguém morre é preciso desestruturar o que era tido como 
normal, o dia-a-dia, e reorganizar tanto as categorias mentais como os rela-
cionamentos sociais, pois a morte mexe diretamente com a estrutura da so-
ciedade. Por isso a importância dos rituais fúnebres, para assegurar, perante 
a sociedade, a total transição do falecido. Além disso, os papéis sociais que 
devem ser ocupados por outra pessoa.

E o ritual em que é assegurada a total transição é o enterro:
- O enterro, e as outras formas de se lidar com o corpo morto, é um meio 

de a comunidade assegurar a seus membros que o indivíduo morto cami-
nha na direção da ocupação do seu lugar determinado, devidamente sob 
controle. Estas práticas comunicam ao grupo uma mensagem que evolui da 
insegurança ao sentimento de ordem, e representam a maneira especial que 
cada grupo tem de resolver o mesmo problema fundamental: o drama da 
fi nitude humana (Antropólogo e sociólogo José Carlos Rodrigues, no livro O 
Tabu do Corpo, 1986).

RITOS

Sabemos que os ritos permeiam toda a estrutura social, mas, em de-
terminadas situações, ou entre uma comunidade e outra, haverá variações 
na intensidade com que aplicam a simbologia. Na maioria das socieda-
des, os ritos fúnebres recebem atenção dobrada, carregados de detalhes 
e procedimentos minuciosos.

- Em todas as culturas a morte é um fenômeno desconhecido. Dessa 
forma, além da interpretação judaico-cristã sobre a ideia de céu e inferno, 
outros povos a interpretam de diversas formas. Para muitas culturas, esse 
‘desconhecido’ presente na morte os motiva a produzir inúmeras interpre-
tações e ritos, justifi cando medos e súplica de uma passagem segura para 
o além (Leodefane Bispo da Silva). 

- Todas as sociedades desenvolveram um ou mais sistemas fúnebres 
pelos quais podiam se entender com a morte em seus aspectos pessoais 
e sociais (O Tabu do Corpo, 1986). Por exemplo, em algumas sociedades, 
o grupo que teve um dos integrantes assassinado por um membro de 
outro grupo sente-se no direito de tirar a história a limpo e devolver na 
mesma moeda, matando um membro do grupo assassino. É o que é 
mostrado na película de Walter Salles, o fi lme Abril Despedaçado (2001).

Estranhos e curiosos, alguns ritos, como os descritos abai-
xo, podem causar identificação, denunciando semelhanças, ou po-

dem trazer espanto e horror, quando são profundamente diversos dos 
preceitos ritualísticos que seguimos.

- Para a construção psicológica ocidental há um padrão de conduta pautado no 
cristianismo que passa a ser inquestionável. Tudo que soa estranho passa a ser ofensivo, 

destrutivo. Nesse aspecto percebe-se que nos vários momentos da história das colonizações, uma 
das prioridades era a evangelização dos povos da terra, que para serem homens deveriam primeiro ser 
cristãos (Leodefane Bispo da Silva). 

ALGUMAS COMUNIDADES E RITUAIS FÚNEBRES

- Cada sociedade dá à morte a própria resposta e esta resposta é uma espécie de eixo projetivo da estru-
tura social (O Tabu do Corpo, 1986).

Segundo as tradições dos Maori, aqueles que por ventura tocam o morto, ou participam do enterro 
dele, são considerados extremamente poluídos. Não podem ter contato com outras pessoas do grupo, pois 
lhes é proibido. São proibidos também de entrar na própria casa, tocar objetos, sob a condição de deixá-

los impuros. Na hora de alimentar-se, não po-
dem de maneira alguma tocar os alimentos. 

Apenas indivíduos miseráveis e abandonados 
que vivem de esmola podem se aproximar 

deles. No final desse período de isolamento, 
todos os objetos que lhe serviram são destruí-

dos e ele é purificado.
Essa repulsa aos mortos lembra alguns mi-

tos que permeiam nossa sociedade, como os di-
zeres proferidos pela vovó: “Nunca entre em casa 
com o calçado cheio de terra do cemitério” ou “Se 

você tocar em fl or do cemitério com alguma do-
ença, fi cará doente para sempre”. 

Os Dayaks marítimos realizam o enterro 
logo após a morte do indivíduo, pois acre-

ditam que a exposição do corpo pode trazer 
estranhas influências.

Entre os Pigmeus, o ingresso de novos ma-
gos na sociedade secreta, dedicada à magia negra, 
exige provas, muitas vezes, ligadas à morte e à 

impureza. Em uma dessas provas, eles amarram 
aquele que pretende ingressar na sociedade 

secreta em um cadáver, corpo contra cor-
po, peito contra peito e boca contra boca. 

Ambos são levados para o fundo de um fos-
so, onde são cobertos com ramagens, e assim 

permanecem durante três longos dias. E, como se 
não bastasse, eles passam mais três dias unidos na 

cabana do próprio neófi to (noviço, indivíduo admitido 
há pouco numa corporação), que deve se alimentar com 

a mão morta do corpo que se putrefaz. Depois de seca, essa 
mesma mão que o alimentou servirá como o mais novo e pode-

roso fetiche dele, uma espécie de amuleto. 
As mulheres viúvas, na comunidade dos Indonésios, têm a 

obrigação de recolher, de tempos em tempos, o líquido que pro-
vém da decomposição dos cadáveres dos maridos, aplicando-o 

sobre o corpo ou misturando-o aos alimentos. A justifi cativa 
desse rito é dada pelo afeto que a esposa, ou parentes, devem 

sentir pelo defunto. Entretanto, o que deveria ser realmente 
um rito de afeto acaba sendo obrigatório e se os encarrega-

dos não o fi zerem estarão sujeitos a punições.
Os Bororo realizam de maneira simples e rápida um 

primeiro enterro. Depois, durante várias semanas, jogam 
água no corpo para acelerar o processo de decomposição. 

Quando esta já está bem adiantada, os Bororo abrem a 
sepultura e lavam o esqueleto, arrancando-lhe toda a 
carne. Então, enfeitam os ossos com plumas e os pintam 
de vermelho. Após esses primeiros processos, em um ato 
solene, colocam os ossos dentro de um cesto e o sub-
mergem em um rio, conhecido nessa cultura por servir 
de morada para as almas, fi nalizando o ritual.

A comunidade dos Zuñi preocupa-se em afas-
tar a presença do morto no período de pós-morte, 
ou seja, o morto tem que ser esquecido pelo grupo, 
tenta-se esquecer que ele existiu. Eles reúnem-se 
para alimentar o morto pela última vez e despe-
dir-se dele. Então o expulsam da aldeia, levando-
o para fora, e enterram todos os objetos que 
eram dele, tudo o que lhe pertencia. Depois, 
retornam para casa correndo, sem olhar para 
trás, gravam na porta com uma faca de sílex 
uma cruz para evitar que o morto entre, e, por 
fi m, trancam a porta. O sinal com a cruz na 
porta representa o formal rompimento com 
o morto. O chefe da tribo pede para que to-
dos o esqueçam para sempre.

Na comunidade dos Ao-Naga, 
quando a morte está relacionada com 
um acidente, os familiares, como for-
ma de protesto, matam todo o gado e 
ficam seis dias sem sair de casa. Deixam 
de lado tudo o que pertenceu ao morto, 
constroem uma nova casa e passam a 
viver miseravelmente. Tudo isso é reali-
zado como forma de honrar aquele que 
morreu, uma maneira de demonstrar 
solidariedade, pois mortes por aciden-
te causam uma comoção especial. Já 
na Austrália, quem morre por aci-
dente não é merecedor de hon-
ras fúnebres. 
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O casal de serial killers Mickey (Woo-

dy Harrelson, na melhor interpretação 

dele) e Mallory Knox (Juliette Lewis, 

insana) não tem muito que fazer a 

não ser atravessar os Estados Unidos 

matando pessoas; exatamente 52 em 

três semanas. A cobertura da mídia, 

encabeçada pelo egocêntrico Wayne 

Gale (Robert Downey Jr., irreconhecí-

vel), faz deles celebridades, ao estilo 

Charles Manson, até que são presos 

pelo detetive exibicionista Jack Scag-

netti (Tom Sizemore, impagável).

O diretor da prisão, Dwight (Tommy 

Lee Jones, hilário), determinado a por 

um fim nos problemas causados pela 

dupla, resolve exterminá-los com a 

ajuda de Scagnetti, que poderá apro-

veitar a oportunidade para se promo-

ver novamente. Porém, um dia antes 

de o plano ser colocado em prática, 

Gale consegue uma entrevista exclu-

siva com Mickey e é justamente du-

rante essa entrevista que Oliver Stone 

extrapola e diz de fato a que veio e 

aonde quer chegar. Afinal, qual das 

três pontas é a mais perigosa: os as-

sassinos, a polícia ou a mídia?

Muita violência e sensacionalismo 

midiático contra a violência e o sen-

sacionalismo midiático. A fórmula 

arriscada deu certo na mão de Oliver 

Stone, que, se é reconhecido hoje 

por JFK, Platoon, Nascido em 4 de Ju-

lho, será lembrado amanhã por essa 

obra-de-arte que é Assassinos por 

Natureza, mediocremente premiado. 

A história de Quentin Tarantino ga-

nhou vida no roteiro de David Veloz e 

transcendeu na mão de um mestre.

Oliver Stone transpira ideologia e 

experimenta em ângulos, cores, 

montagem... Utiliza Beta, 16 mm, 

35 mm, Super 8, VHS, animação 2D 

e transforma tudo em um dos me-

lhores filmes dos anos 1990 (“o me-

lhor”, pelo crítico Owen Gleiberman, 

do Entertainment Weekly) e o que 

de mais impressionante o diretor fez 

nos últimos 14 anos.

Só vale a capa
 Arquivável
   Clichê

 Deplorável
Terrorismo
  Tenha dó

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Não é de esperar menos de uma banda espanho-
la. A música hispânica é carregada de sentimen-
talismo e emoção. El canto del loco usa dessa fór-
mula para já ter vendido mais de um milhão de CDs 
e encantar milhares de fãs pela Espanha e por toda a 
América espanhola. Com apenas oito anos de estrada 
o grupo já se solidifi cou entre as grandes bandas espa-
nholas e compartilha, com estas, prêmios como o MTV 
Europe Music Awards e o Premio Ondas de la Música.

A crítica espanhola, principalmente do periódico El Pais, 
qualifi cou a banda como mais uma de canções de fácil diges-
tão, que infl ama as jovens pelo estilo galã do vocalista, de pre-
sunçosa ingenuidade, e que nos temas as previsíveis histórias 
de jovens apaixonados e de rebeldia escolar. Por outro lado, há 
aqueles que falam que a banda vem amadurecendo e se consoli-
dando na música do país. 

O quarto álbum da banda, Zapatillas, já traz essa maturidade. Se-
gundo a própria descrição da banda, é um álbum que fala de quan-
do percebemos o amor pela primeira vez quando adultos. Fala dos 
amigos de infância, da falta de carinho que existe e reside nos 
beijos e em todos os que não demos e deveríamos ter dado. Fala 
da necessidade que temos um pelo outro e não demonstramos, 
e de nossas mães, para as quais seremos sempre os mais belos.

A primeira faixa, Canciones, justifi ca a música e o próprio álbum: aqui 
faço o que quero, aqui conto os meus medos e me sinto muito melhor. 
Quero que busque aqui dentro, no entanto, o que te conto e que sintas 
o que eu sinto. E penso que o que escrevo pode ser tão importante que 
tocará algum coração. Até pensei em te dar tudo o que tenho e preferi 
fazer em forma de canção. O single que leva o mesmo nome do disco 
trata do fastio de um jovem com a situação em que vive, e Zapatillas 
seria o grito de libertação de poder ser e viver como quer. 

Outras músicas também trazem outros ritmos e histórias. Melódicas 
como Qué caro es el tiempo, Tal como eres e Por ti. Balada com a 
música Será, e mais rítmicas como Besos, Vuelve e Desaparece. No 

geral, é um pop rock já conhecido aqui no Brasil, mas 
com outro nome como: NX Zero e CPM 22.

Se eu dissesse que es-
crever este texto foi a coisa 

mais difícil que eu já fi z na vida, seria 
uma interminável mentira. A coisa mais insu-

portavelmente torturante que já fi z foi ouvir inteiro o 
disco Zapatillas, da banda espanhola El canto del loco. 
A partir de agora, na tentativa vã de buscar palavras 
que completem o espaço ordenado pela diagramação, 
você acompanha minha desesperada empreitada na 
audição desse CD duvidoso e de sucesso. 

El canto del loco nasceu em 2000, e parece que des-
de lá virou uma febre. O pop rock adocicado com le-
tras que encantam adolescentes e jovens ‘arrebelda-
dos’; tem gente que prefere pensar que se trata de 
power pop, um gênero musical que junta inspiração 
de bandas de rock e pop dos anos 1960, letras digerí-
veis, vocal rasgado e arranjos simplifi cados – que ago-
ra chamam assim –, mastiga tudo, e vomita [por vezes 
mais que musiquetas] o que é muito comprado hoje. É 
o caso do ECDL, que já vendeu mais de um milhão de 
álbuns e é apresentado como um dos mais importan-
tes exemplares da música hispânica.

A audição de Zapatillas, a princípio um passo musical 
desconhecido em minha playlist, assustou desde o pri-
meiro acordo da música inicial do disco. Canciones 
desagradou pela junção óbvia: guitarra, baixo, bate-
ria e vocal tão normais quanto qualquer pop rock do 
lado de cá do oceano. Se uma defi nição fosse feita, 
eu não descartaria a alcunha ‘emo’. Além disso, a 
coisa toda era tão familiar que Canciones, Volverá, 
Zapatillas, Vuelve, Úsanos e Desaparece poderiam 
muito bem fi gurar na abertura da famosa série 
para adolescentes e jovens que brinda o horário da 
tarde de muitas casas por aí. Muitas delas, na pri-
meira vez em que são ouvidas, já fi cam na cabe-
ça e o refrão é repetido sem maiores idiomáticas.

A possibilidade de ganhar coragem para au-
dições futuras de El canto del loco fi ca por 
conta das baladas – ou talvez seja apenas a 
tentativa enlouquecida de encontrar salvação 
–. Será e um violão inicial interessante; Tal 
como eres e menos ardência aos ouvidos; 
Por ti e uma letra mais bonita. Não salvam 
a reputação, mas são pérolas em meio aos 
porcos. Canto de loucos.

 

MALHAÇÃO 

SEGUNDA - Juliana irá ajudar Iracema 
na busca por João. Luciano diz para Ve-
ridiana que gosta de outra pessoa. Ju-
liana e Osvaldo pretendem manter o co-
légio e construir um shopping ao lado. 

 TERÇA - Marina não entende quando 
Veridiana diz que quer ser sua amiga. 
Capitão arma um plano para atrapalhar 
Caju. Bruno incentiva Alex a se declarar 
para Marina. Alex se declara para Ma-
rina.       

 QUARTA - Marina se esquiva de Alex. 
Osvaldo diz a Caju que tem espaço dis-
ponível para seu restaurante no shop-
ping que irá construir. Juliana concede 
uma bolsa de estudos a Diego. 

QUINTA - Caio visita Paula e é acusado 
por Peralta de ter sabotado a apre-

sentação da bailarina. Yasmin 
chega exausta para cantar 

no festival e é vaiada pelo 
público. As toalhas de Ma-
rina foram danifi cadas.

 

SEXTA - Paula aceita o 
pedido de namoro de 
Peralta. Yasmin faz as 
pazes com Filó. Alex pen-
sa em tocar novamente 
com Bruno. Luciano diz 
a Tomé que reencontrará 
Marina. Marina se depa-
ra com a avó. 

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHI-
NA 

SEGUNDA - Lívia consegue conver-
sar com Otávio, que se preocupa 
com o caso de Theo. Belarmino 
entrega o pen drive a Flor de Lys. 
Denise conta para Augusta que vai 
almoçar com Adriano e ela reprova 
sua atitude.

TERÇA - Semíramis diz ao Juiz que 
Belarmino não pode se casar sem 
reconhecer Tamuz como fi lho. Flor 
de Lys descobre a senha do pen dri-
ve. Aurora perde o objeto. O inquéri-
to contra Ramiro foi reaberto. 

QUARTA - Liu pede para Flor de Lys 
não repitir a senha do pen drive. O 
segurança do hospital tenta chanta-
gear Ramiro. O segurança do hospi-
tal se aproxima de Júlia e pede para 
falar a sós com ela.

QUINTA - O segurança do hospital 
confessa a Júlia que apagou uma 
fi ta a mando de Ramiro. Alaor men-
te para Mauro dizendo que Marala-
nis roubou o colar de Matilde. Ma-
ralanis encontra o colar na bolsa de 
Edmarzinho.

SEXTA - Antonella defende Marala-
nis das acusações de Mauro. Abigail 
e Joelma pensam num plano para 
afastar Júlia e Adriano. Denise en-
contra Ramiro e propõe a ele um 
pacto de vingança contra Júlia.

SÁBADO - Celeste afi rma para An-
tonella que Diego não a esqueceu. 
Stelinha tenta fazer com que Liu 
revele a senha do pen drive. Evan-
dro avisa Alaor para não fazer nada 
contra Maralanis. Theo é preparado 
para a cirurgia e Lívia se desespera.

 

TRÊS IRMÃS

SEGUNDA

Violeta quer saber se Waldete ainda 
deve algo à Justiça. A malabarista 
Izabel confessa a Polidoro que aju-

dou Augusto a forjar sua morte. Polido-
ro revela a Alma e Dora que Augusto 
não morreu no incêndio.

TERÇA 

Polidoro conta que Lázaro pode ser Au-
gusto e manda buscá-lo. Galvão propõe 
a Glauco que arme um desfalque na 
Prefeitura. Violeta revela a Waldete que 
já sabe tudo sobre ela.

QUARTA 

Waldete é algemada no meio da praça. 
Florinda passa um trote para a funerá-
ria e encomenda um caixão para Vio-
leta. Alma pergunta a Alcides quanto 
tempo sua mãe ainda tem de vida. 

QUINTA 

Dora depõe e o promotor lembra da 
criança que estava no outro carro e de-
sapareceu. Violeta depõe e exime Dora 
da culpa pelo acidente com seu fi lho. 
Violeta conta que foi Baby quem a fez 
mudar de idéia.

SEXTA 

Dora agradece a Baby. Liginha vai ao 
consultório de Bento e ele revela que 
Sandro está doente. Alma revela a Le-
onora que ela não perdeu o bebê. Dora 
encontra a casa repleta de fl ores.

SÁBADO 

Bento desconfi a que foi Baby quem 
mandou as fl ores. Alma pede que Leo-
nora faça um exame e confi rma que ela 
ainda está grávida. Waldete escapa da 
prisão. Virgínia some. Excelência rece-
be Verônica Ramos.

CAMINHO DAS ÍNDIAS 

SEGUNDA

Opash apresenta o rio Ganges para Raj 
e Amithab. O tempo passa. Bahuan 
está de volta à Índia e Shankar se or-
gulha do fi lho, que se tornou PHD em 
Informática. Camila se interessa por 
Dario. 

TERÇA 

Aída conta para Dr. Castanho que Ade-
mir não está tomando os remédios e 
Cema fi ca preocupada com o fi lho. Cidi-
nha procura Castanho. Maya e Bahuan 
conversam, enamorados.  

 

QUARTA 

Opash tenta convencer Raj a desistir 
do casamento com Duda e o deixa con-
fuso com suas palavras. Tônia conta a 
Murilo que Ramiro está preparando o 
fi lho para substituí-lo na empresa.  

 

QUINTA 

Yvone e Silvia se reencontram e re-
lembram o passado. Maya conta a 
Deva que está apaixonada por Bahuan. 
Manu, Kochi, Komal e Pandit vão co-
nhecer a família da futura noiva de 
Komal.

 

SEXTA 

Raul é simpático com Yvone. Aída 
conversa com Camila sobre o seu rela-
cionamento com Dario. Raul telefona 
para Ramiro e avisa sobre o sumiço de 
Cadore. Raj diz a Opash que se casará 
com Duda. 

 

SÁBADO 

Manu fi ca irritado com o pedido de 
Maya e se lamenta com Kochi por ter 
deixado sua fi lha trabalhar fora. Maya 
liga para Bahuan, que pede que ela se 
acalme. Opash briga com Raj.

 

OS MUTANTES

SEGUNDA 

Vavá morde a mão da Mulher-Cobra 
e se livra dela. Maria e Leonor che-
gam e se assustam ao ver a mutante. 
Mulher-Cobra segura o pescoço de Le-
onor e a ameaça. Marcelo reencontra 
Valente e Gabriela. 

TERÇA 

Júlia manda Draco e Telê irem para 
clínica matar Valente e seqüestrar 
Gabriela. Ela ordena que Samira en-
contre Hiromi e tire o coração de ouro 
dela. Draco e Telê são teletransporta-
dos para clínica. 

QUARTA 

Felipe ouve as sirenes da polícia e per-
gunta se alguém o denunciou. Ele diz 
que não quer ser preso e pede ajuda 
para Simone, Marisa e Célia. Bené diz 
que não queria atrapalhar o namoro 
de Magda e Danilo. 

QUINTA 

Simone se sensibiliza com Felipe e re-
solve ajudá-lo. Ela avisa aos policiais 
que foi alarme falso e diz que eles po-
dem ir embora. Felipe agradece Simo-
ne e sai para procurar Bianca e Juno. 

SEXTA 

Júlia, Telê, Draco e Samira aterrorizam 
Gabriela. Júlia exige que ela entregue 
a ampola com a vacina. Telê usa seus 
raios mentais contra Gabriela e Draco 
a ameaça com uma bola de fogo. 

SÁBADO 

Melhores momentos da semana.

 

REVELAÇÃO

SEGUNDA 

Victória diz a Dra. Fernandaque está 
confusa. Rebeca pede conselhos a 
Beatriz sobre o seu namoro com Léo. 
Ermírio pede a Paulo para tirar a idéia 
da cabeça de que foi Renan o res-
ponsável pelo acidente envolvendo 
Ceição. 

TERÇA 

Ao distribuir o dinheiro do tráfi co en-
tre os moleques da favela, Pedrinho 
cria inimizade. Victória afi rma nunca 
ter traído Lucas, mas ele rebate e 
mostra fotos da moça aos beijos com 
o ex-namorado, Antônio. 

QUARTA 

Victória não quer sair do quarto. O 
Padre ameaça ir embora. Enfi m, 
Victória segue rumo ao altar. Lara e 
George cochicham durante a cerimô-
nia. Inconformado, Lucas exagera na 
bebida. 

QUINTA 

Renato pede explicações a Lara sobre 
o jogo que ela armou para cima dele. 
Fausto dá ordens e pede a Victória 
para não o importunar. Dra. Fernanda 
dá notícia que Ceição não voltará a 
andar ou se mover. 

SEXTA

No momento do acidente, Cláudia e 
Renan estavam a caminho do motel. 
O povo de Tirânia se sensibiliza com o 
estado de Ceição. Paulo não demons-
tra nenhum tipo de reação diante da 
revelação bombástica. 

SÁBADO 

Ao trocar ofensas, Paulo e Renan par-
tem para a briga. Beatriz insiste em 
ter fi lho de Lucas. Fausto tranca Vic-
tória em casa. Fausto e Xavier vão à 
"boca" conversar com Maçarico.

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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CMYK

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

 CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Bom dia para tratar de assuntos 
ocultos e para elevar ainda mais 
sua inteligência, através de boas lei-
turas e novos conhecimentos.

Atividades no trabalho que estavam 
se desenvolvendo bem diminuirão 
seu ritmo. Será necessária uma re-
visão da efi ciência prática.

Bom dia para se destacar intelectu-
almente. Possibilidade de surpresas 
agradáveis e um dia fora da rotina. 
Cuide da sua saúde.

A posição de Vênus favorecerá a 
vida amorosa, às atividades criati-
vas e as artes. Sentimentos fortes e 
sintonia afetiva hoje. 

Melhora sensível de saúde de condi-
ções gerais deverão se apresentar. 
A vida familiar será bastante harmo-
niosa. Chances de progresso.  

Êxito nos trabalhos que necessitam 
muita responsabilidade e perícia, 
nos negócios iniciados anteriormen-
te e na vida pública.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Bom para iniciar a melhoria da apa-
rência de sua casa, tais como nova 
decoração e reformas. Fará ótimas 
amizades no dia de hoje. 

Êxito em lugares de educação e en-
sino de jovens e crianças. Consegui-
rá, também, ótimos resultados em 
novos empreendimentos.

Dia em que terá o máximo suces-
so desde que aja de maneira mais 
prática e menos idealista. O período 
será de reclusão total dos amigos.

Melhora total em todos os assuntos 
profi ssionais, sociais e fi nanceiros 
se farão sentir neste dia. Coloque 
seus objetivos em ordem.

Dia em que poderá contar com as 
melhores condições nos negócios, 
nas especulações e obrigações so-
ciais. Chances em jogos.

Período de recolhimento, de medi-
tação e de contato com certos con-
fl itos interiores. É bom não forçar 
situações no dia de hoje

“Do ponto-de-vista clínico as neuroses devem neces-
sariamente ser situadas ao lado das intoxicações e 
de distúrbios tais como a doença de graves. Trata-se 
de estados oriundos de um excesso ou falta relativa 
de certas substâncias altamente ativas, quer produ-
zidas no interior do corpo quer nele introduzidas de 
fora; em suma, são distúrbios da química do corpo, 
estados tóxicos. Se alguém conseguisse isolar e de-
monstrar a substância ou as substâncias hipotéticas 
relacionadas às neuroses, não teria necessidade de 
se preocupar com oposição por parte da profissão 
médica. Presentemente, porém, não está aberta uma 
semelhante via de abordagem ao problema. No mo-
mento só podemos partir dos sintomas apresenta-
dos por uma neurose, sintomas que no caso da his-
teria, por exemplo, consistem em uma combinação 
de distúrbios somáticos e mentais”.

As Resistências à Psicanálise,
Sigmund Freud

“O verbo acende um fogo, o sujeito vem se aquecer, esse 
sou eu, como é? Daqui dá para ver o objeto muito bem, 
além — a terra de ninguém do silêncio.”

Catatau, Paulo Leminski

“O interpretérito desembrenha o aconhecimen-
to, a alucilâmina apaziguezagua as cancramus-
cas. Oxaliás, o crifício não cancerne, o perlume 
ciclusulca... Espiralâmides trextram molusco-
fusculaturas, amassacramassam as pilhérnias 
que carcomascam os duélagos do ursucapiau!”

Catatau, Paulo Leminski

“O esquema da informática parte de uma informação teórica 
supostamente máxima; no outro extremo ela coloca o barulho 
como ruído, anti-informação, e, entre os dois, a redundância, 
que diminui a informação teórica, mas lhe permite também 
vencer o barulho. Ao contrário, seria assim: no alto a redun-
dância como modo de existência e de propagação das ordens 
(os jornais, as ‘notícias’ procedem por redundância); em baixo, 
a informação-rosto como sendo sempre o mínimo requerido 
para compreensão das ordens; e, mais embaixo ainda, algo 
que poderia ser tanto um grito quanto silêncio, ou a gaguei-
ra, e que seria como a linha de fuga da linguagem, falar em 
sua própria língua como um estrangeiro, fazer da linguagem 
um uso menor (...). De modo que o problema consiste em 
reinventar não apenas para a escritura, mas também para o 
cinema, o rádio, a televisão, e até mesmo para o jornalismo, 
as funções criadoras ou produtoras liberadas dessa função-
autor sempre renascente”. 

Diálogos, Gilles Deleuze e Claire Parnet

“Creio que deveríamos encontrar alguma maneira de banir 
certas perguntas do universo jornalístico. Por exemplo, o mais 
comum dos inícios de conversa: ‘Como você começou a sua 
carreira?’. Confrontado com tal desrespeito e obtusidade, o 
entrevistado tem todo o direito de encerrar o encontro ime-
diatamente, sem emitir um som. Quanto ao autor da estúpida 
questão, a Sibéria não seria castigo sufi ciente”.

Crônicas de Repórter, Pedro Bial

“Estimular a autonomia de outros não implica apoiar qual-
quer organização ou regime que possa aproveitar-se dele. 
Trata-se simplesmente de deixar que os marroquinos, os 
kurdos, ou seja lá quem for, resolverem os próprios acon-
tecimentos. A esperança é que o exemplo de uma revolu-
ção anti-hierárquica num país inspire outros a contesta-
rem as próprias hierarquias”.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb

“Pela janela, avisto as fachadas de tijo-
lo ocre a se iluminarem sob os primei-
ros raios de sol. A pedra assume exa-
tamente o matiz rosado da gramática 
grega de Rat, lembrança do tempo de 
colégio. Não fui brilhante helenista, 
até pelo contrário, mas gosto desse 
matiz cálido e profundo que ainda me 
abre um universo de estudos, onde 
se convive com o cão de Alcibíades e 
com os heróis das Termópilas. Os co-
merciantes de cores dão-lhe o nome 
de ‘rosa antigo’. Nada a ver com o rosa 
esparadrapo dos corredores do hos-
pital. Muito menos com a malva que 
recobre plintos e envasaduras do meu 
quarto. Que mais parece embalagem 
de perfume ruim. É domingo”.

O Escafandro e a Borboleta, 
Jean-Dominique Bauby

“O ‘caos linguístico’ aspira por uma presença que desa-
parece de forma progressiva de todas as estruturações 
de linguagem e sistemas de signifi cação. Uma presença 
elusiva, evanescente, latif (‘sutil’, um termo usado pela 
alquimia sufi ): o Estranho Atrator ao redor do qual mne-
me advém, caoticamente formando novas e espontâ-
neas ordens. Nesse ponto encontramos a estética da 
fronteira entre o caos e a ordem, a margem, a área de 
‘catástrofe’, onde o desmoronamento do sistema pode 
signifi car iluminação”.

TAZ: Zona Autônoma Temporária, 
Hakin Bey

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

Catatau, Paulo Leminski

CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Crepúsculo (legendado) – 
aventura – sexta 15h40, 19h30 e 21h30; 
sábado, domingo e quarta 19h e 21h10; 
segunda, terça e quinta 15h40, 19h30 e 
21h30.

Madagascar 2 (dublado) – animação 
– sexta 14h e 17h50; sábado, domingo 
e quarta 14h15 e 16h; segunda, terça e 
quinta 14h e 17h50.

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

Cascavel JL Shopping

Sala 1: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – diaria-
mente 14h10, 17h20 e 20h30.

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

Sala 3: Madagascar 2 (dublado) – ani-
mação – diariamente 13h40 e 15h25.

O Dia Em Que A Terra Parou (legenda-
do) – ação – diariamente 17h10, 19h20 e 
21h30.

Sala 4: Sete Vidas (legendado) – drama 
– diariamente 14h20, 16h40, 19h e 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: O Dia Em Que A Terra Pa-
rou (legendado) – ação – sexta e sába-
do 12h10, 14h35, 17h10, 19h30, 21h50 e 
00h10; domingo a quinta 12h10, 14h35, 
17h10, 19h30 e 21h50. 

Barigüi 2: Marley e Eu (legendado) – 
comédia – sexta e sábado 11h10, 13h40, 
16h15, 18h50, 21h30 e 00h05; domingo 
a segunda 11h10, 13h40, 16h15, 18h50 e 
21h30. 

Barigüi 3: A Troca (legendado) – drama 
– diariamente 18h45 e 22h.

O Corajoso Ratinho Despereaux (du-
blado) – animação – diariamente 12h05, 
14h15 e 16h25.

Barigüi 4: Madagascar 2 (dublado) – 

animação – diariamente 11h50, 15h e 
17h15. 

Quarentena (legendado) – terror – sex-
ta e sábado 19h25, 21h35 e 23h50; do-
mingo a quinta 19h25 e 21h35. 

Barigüi 5: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – diaria-
mente 11h40, 15h05, 18h25 e 21h55. 

Barigüi 6: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – sexta e sábado 12h50, 
15h10, 17h25, 19h45, 22h05 e 00h15; 
domingo a quinta 12h50, 15h10, 17h25, 
19h45 e 22h05. 

Barigüi 7: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – diariamente 12h25, 14h40, 
17h05 e 19h15.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
sexta e sábado 21h25 e 00h; domingo a 
segunda 21h25.

Barigüi 8: O Grilo Feliz e Os Insetos 
Gigantes (dublado) – animação – dia-
riamente 11h30 e 13h30.

Sete Vidas (legendado) – drama – sexta 
e sábado 15h30, 18h05, 20h40 e 2 3 h30; 
domingo a quinta 15h30, 18h05 e 20h40. 

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Curioso Caso de Benja-
min Button (legendado) – drama – dia-
riamente 13h30, 16h50, 20h20 e 23h40.

Estação 2: Marley e Eu (legendado) 
– comédia – diariamente 13h, 15h35, 
18h10, 21h e 23h30.

Estação 3: Crepúsculo (legendado) – 
aventura – diariamente 21h20 e 23h50.

Bolt – Supercão (dublado) – animação 
– diariamente 12h40, 14h50, 17h e 19h10.

Estação 4: Madagascar 2 (legendado) 
– animação – diariamente 22h e 00h.

Madagascar 2 (dublado) – animação – 
diariamente 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Estação 5: O Dia Em Que a Terra Pa-
rou (legendado) – ação – diariamente 
15h25, 17h50, 20h10 e 22h30.

Coração de Tinta (legendado) – aven-
tura – diariamente 13h10.

Estação 6: O Dia Em Que a Terra Parou 
(legendado) – ação – 12h30, 14h45, 17h 
e 19h15.

Surpresas do Amor (legendado) – 

21h30 e 23h30.

Estação 7: O Corajoso ratinho Despe-
reaux (dublado) – animação – diaria-
mente 12h20, 14h25, 16h25 e 18h30.

A Troca (legendado) – drama – diaria-
mente 20h40 e 23h50.

Estação 8: Quarentena (legendado) 
– terror – diariamente 13h40, 15h40, 
17h40, 19h40, 21h40 e 23h40.

Estação 9: O Grilo Feliz e Os Insetos 
Gigantes (dublado) – animação – dia-
riamente 13h20 e 15h15.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – diariamente 17h20, 19h30, 21h50 e 
00h.

Estação 10: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – diariamente 12h10, 
14h20, 16h30, 18h40, 20h50 e 23h.

LONDRINA

Cine Catuaí

Sala 1: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – diaria-
mente 14h30, 17h30 e 20h30.

Sala 2: O Grilo Feliz e Os Insetos Gigan-
tes (dublado) – animação – diariamente 
14h.

O Corajoso Ratinho Despereaux (du-
blado) – animação – diariamente 16h, 
18h e 20h.

Sete Vidas (legendado) – drama – dia-
riamente 21h45.

Sala 3: Bolt – Supercão (dublado) – ani-
mação – diariamente 14h e 16h.

Surpresas do Amor (legendado) – co-
média – diariamente 18h.

Quarentena (legendado) – terror – dia-
riamente 20h e 22h15.

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

Sala 5: Madagascar 2 (dublado) – ani-
mação – diariamente 13h30, 15h30, 
17h30 e 19h30.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
diariamente 21h15.

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

Sala 7: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 

comédia – diariamente 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: O Dia Em Que a Terra Parou 
(legendado) – ação – diariamente 
17h20, 19h30 e 22h10.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia – diariamente 20h e 22h.

Madagascar 2 (dublado) – animação 
– diariamente 17h40.

Sala 4: Sete Vidas (legendado) – dra-
ma – diariamente 17h10, 19h45 e 22h15.

Cineplex 

Sala 1: Bolt – Supercão (dublado) – 
animação – diariamente 15h, 17h e 19h.

Crepúsculo (legendado) – aventura – 
diariamente 21h20.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – ani-
mação – sexta 16h, 18h e 20h; sábado e 
domingo 14h, 16h, 18h e 20h; segunda 
a quinta 16h, 18h e 20h.

Queime Depois de Ler (legendado) – 
comédia – diariamente 22h.

Sala 3: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – diaria-
mente 14h40, 17h45 e 21h.

Sala 4: O Dia Em Que A Terra 
Parou (legendado) – ação – 
diariamente 14h30, 16h45, 
19h10 e 21h30.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Madagascar 2 (du-
blado) – animação – diaria-
mente 19h30.

Crepúsculo (legendado) 
– aventura – diariamente 
16h e 21h10.

Sala 2: Madagascar 2 (du-
blado) – animação – diaria-
mente 16h15.

O Dia Em Que A Terra Pa-
rou (legendado) – ação – 
diariamente 19h40 e 21h30.
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Amizade, nosso assunto nesse se-
minário, é algo que está tão intima-
mente ligado à própria defi nição de 
fi losofi a que se pode dizer que, sem 
ela, a fi losofi a verdadeiramente não 
seria possível. A proximidade entre 
fi losofi a e amizade é tão aguda que 
a fi losofi a inclui o philos, o “amigo”, 
no próprio nome e, assim como 
acontece muitas vezes com todas 
as proximidades excessivas, corre-
se o risco de não se chegar ao cer-
ne da questão. No mundo clássico, 
essa promiscuidade – e até mesmo 
sua quase consubstancialidade – 
entre o amigo e o fi lósofo era tida 
como certa, e isso não foi sem uma 
intenção algo arcaizante de um fi -
lósofo contemporâneo – que ao se 
colocar a difícil questão, “o que é a 
fi losofi a?” – foi capaz de escrever 
que esta era uma questão a ser dis-
cutida “entre amis” (entre amigos). 
Atualmente a relação entre amizade 
e fi losofi a tem caído no descrédito, 
e isso se dá em função de certo tipo 
de entrave e má consciência daque-
les que se dedicam à fi losofi a profi s-
sionalmente na tentativa de superar 
tal desconforto e, por assim dizer 
também, essa parceria clandestina 
nos pensamentos deles.

Há muitos anos, meu amigo Jean-
Luc Nancy e eu decidimos trocar 
correspondências sobre o tema da 
amizade. Nós estávamos convictos 
de que esta era a melhor aborda-
gem, quase uma “dramatização” 
mesmo de um problema que tem 
por outro lado se mostrado avesso 
a qualquer tratamento analítico. Eu 
escrevi a primeira carta e aguardei, 
não sem alguma ansiedade, pela 
resposta. Aqui não há espaço para 
tentar entender as razões, ou, tal-
vez, incompreensões – que foram 
causadas com a chegada da carta 
de Jean-Luc e que determinaram o 
fi m do projeto –. Mas é certo que 
nossa amizade – que, de acordo 
com nossos planos, teria nos dado 
um acesso privilegiado ao proble-
ma – foi, ao contrário, um obstácu-
lo para nós e, consequentemente, 
de certo modo, pelo menos tempo-
rariamente obscurecida.

Provavelmente além de uma pre-
ocupação análoga em comum, 
Jacques Derrida escolheu como o 
leitmotiv desse livro sobre amizade 
uma passagem tradicionalmente 
atribuída a Aristóteles, que nega 
a amizade no próprio gesto com 
o qual parece evocá-la: “o philoi, 
oudeis philos”, “oh amigos, não 
existem amigos”. Uma das preo-

cupações do livro é, de 
fato, uma crítica do que 
o autor defi ne como a 
concepção falocêntrica 
de amizade que domina 
nossa tradição fi losófi ca 
e política. Enquanto Der-
rida estava trabalhando 
no seminário que deu 

origem ao livro, nós discutimos juntos um curioso problema 
fi lológico que diz respeito precisamente ao motivo ou troca-
dilho em questão. Pode-se encontrar essa passagem como 
citação de, entre outros, Montaigne e Nietzsche, que o teriam 
derivado de Diogenes Laércio. Mas, se abrirmos uma edição 
moderna de A Vida dos Filósofos, nós não encontraremos, 
no capítulo dedicado à vida de Aristóteles (V, 21) a frase em 
questão, mas, ao contrário, outra aparentemente idêntica na 
aparência e cujo sentido é, todavia, diferente e não menos 
enigmático: “oi (omega grafado com iota) philoi, oudeis phi-
los”, “ele que tem muitos amigos não tem amigos”1.

Uma visita à biblioteca foi o sufi ciente para dissipar o mis-
tério. Em 1616, o grande fi lólogo genovês Isaac Causabon 
decidiu publicar uma nova edição de A vida dos Filósofos. 
Chegando à passagem em questão – na qual ainda se lê, 
na edição pesquisada pelo padrasto dele Henry Etienne, “o 
philoi” (oh amigos) – ele corrigiu a versão enigmática dos ma-
nuscritos sem hesitação –. Tornou-a perfeitamente inteligível 
e por essa razão foi aceito pelos editores modernos.

Desde que informei Derrida sobre os resultados de minha 
pesquisa, eu fi quei atônito quando esse livro foi publica-
do com o título de Politiques de L’Amitié por não encontrar 
nele nenhum traço desse problema. Se o tema, apócrifo de 
acordo com os fi lologistas modernos, aparece ali na forma 
original, não foi certamente por descuido: era essencial à 
estratégia do livro que a amizade fosse, ao mesmo tempo, 
tanto afi rmada quanto desacreditadamente anulada. Nisso o 
gesto de Derrida repete aquele de Nietzsche. Quando ainda 
era um estudante de fi lologia, Nietzsche começou um traba-
lho sobre as fontes de Diógenes Laércio e a história textual 
de A Vida dos Filósofos (e consequentemente também sobre 
as correções de Causabon) que necessitavam ser perfeita-
mente familiares para ele. Mas a necessidade de amizade e, 
ao mesmo tempo, uma certa desconfi ança direcionada para 
os amigos era essencial para a estratégia de Nietzsche. Isso 
aponta para o recurso às leituras tradicionais, as quais já não 
eram mais correntes nos tempos de Nietzsche (a edição de 
Huebner de 1828 traz a versão moderna, com a nota, “lege-
batur o philoi, emendavit Casaubonus”).

É possível que o status da semântica peculiar da palavra 
“amigo” tenha contribuído para o desconforto dos fi lósofos 
modernos. É mais do que reconhecido que ninguém nunca foi 
capaz de explicar satisfatoriamente o signifi cado do sintagma: 
“Eu te amo”, tanto é verdade que se pode pensá-lo como ten-
do um caráter performativo – o que signifi ca que seu sentido 
coincide com seu próprio ato de sua enunciação. O mesmo 
tipo de consideração pode ser concebida em relação para 
uma expressão como “eu sou seu amigo”, mesmo que num 
caso assim o recurso à categoria performativa não se mostre 
possível. Contudo, acredito que “amigo” pertence àquela clas-
se de termos a qual os linguistas defi nem como não-predica-
tiva – isto é, termos dos quais as bases não permitem que se 
construa uma classe de objetos da qual se pudesse agrupar as 
coisas em relação às quais se aplica o predicado em questão 
–. “Branco”, “duro” e “quente” são com certeza termos predica-
tivos; mas é possível dizer que “amigo” defi ne, neste sentido, 
uma classe coerente? Estranho como possa parecer, “amigo” 
compartilha essa característica com outra espécie de termos 
não-predicativos: os insultos. Os linguistas têm demonstrado 
que um insulto não ofende a pessoa que o recebe porque ele 
a coloca numa categoria particular (por exemplo, a dos ex-
crementos ou dos órgãos sexuais masculinos ou femininos, 
dependendo da linguagem), o que poderia ser simplesmente 
impossível ou, em alguns casos, falso. O insulto é efetivo pre-
cisamente porque ele não funciona como um enunciado cons-
tatativo, mas antes como um nome próprio, porque ele usa a 
linguagem para nomear de uma maneira que não pode ser 
aceita pela pessoa nomeada, e da qual a pessoa não pode se 
defender a si mesma (assim como se alguém me chamasse 
de Gastão mesmo sabendo que meu nome é Giorgio). O que 
ofende no insulto é que ele é uma pura experiência de lingua-
gem e não uma referência ao mundo concreto.

Se isso é verdade, “amigo” compartilharia esta condição 
não somente com os insultos, mas também com os ter-
mos fi losófi cos: termos os quais, como é bem sabido, não 

(por (por (Giorgio Agamben(Giorgio Agamben( )Tradução livre )Tradução livre )Silvio Demétrio)Silvio Demétrio)Tradução livre 
Silvio Demétrio

Tradução livre )Tradução livre )Silvio Demétrio)Tradução livre )

têm uma denotação objetiva e que, 
assim como nos termos que os ló-
gicos medievais denominaram de 
“transcendentes”, simplesmente 
signifi cam o ser.

Por essa razão, antes de irmos ao 
coração de nosso seminário, eu gos-
taria que observassem com cuidado a 
reprodução de uma tela assinada por 
Serodine. A pintura, mantida na Gale-
ria Nazionale Di Arte Antica em Roma, 
representa o encontro dos apóstolos 
Pedro e Paulo a caminho do martírio. 
Imóveis, os dois santos ocupam o cen-
tro da tela, rodeados pela gesticula-
ção desordenada dos soldados e exe-
cutores que os estão conduzindo para 
a morte. Os críticos têm insistido em 
chamar a atenção para o contraste en-
tre o rigor heróico dos dois apóstolos 
e a comoção da massa, iluminados 
aqui e ali por rasgos de luz recorta-
dos quase ao acaso sobre os braços, 
rostos e trombetas. De minha parte, 
eu penso que o que faz dessa pintura 
algo incomparável é que Serodine te-
nha disposto os dois apóstolos assim 
tão próximos, com suas faces quase 
coladas uma na outra – o que faz com 
que ambos se tornem incapazes de 
enxergar um ao outro –. A caminho do 
martírio, ambos se veem, porém sem 
reconhecerem um ao outro. Essa im-
pressão de uma proximidade excessi-
va é acentuada pelo gesto silencioso 
das mãos que se cumprimentam no 
fundo da cena quase imperceptivel-
mente. Sempre me pareceu que essa 
pintura contém uma perfeita alegoria 
da amizade. O que é amizade de fato 
senão uma proximidade na qual é im-
possível extrair dela seja uma repre-
sentação ou um conceito dela mes-
ma? Reconhecer alguém como um 
amigo signifi ca não ser capaz de re-
conhecê-lo como “algo”. Não se pode 
dizer “amigo” como se diz “branco”, 
“italiano”, “quente” – a amizade não 
é uma propriedade ou uma qualidade 
de um sujeito –.

  

 1 Diogenes Laércio, A Vida dos Filósofos 
Eminentes, tradução de R. D. Hicks, 2 volu-
mes. (Londres, Ed. Heinemann, 1959) 464-
465 ( no texto dessa edição em paralelo Hicks 
apresenta uma tradução mais elaborada do 
grego: “Ele que tem muitos amigos não pode 
ter nenhum amigo verdadeiro”.

*Artigo publicado originalmente na revista 
Contratemps em 5 de dezembro de 2004, no 
qual o fi lósofo italiano Giorgio Agamben dis-
cute então a publicação de um livro 
de Jacques Derrida (Politiques de 
L’Amitié – Políticas da Amizade – 
traduzido e publicado em Portugal 
pela Editora Campo das Letras). A 
segunda parte da tradução estará 
nas páginas do Gazeta ALT do pró-
ximo domingo. Agamben é um dos 
grandes nomes do pensamento 
contemporâneo. Ao lado de Slavoj 
Zizek e Antonio Negri, é um dos 
herdeiros do legado da geração de 
Deleuze, Guattari e Derrida. A obra 
dele tem sido traduzida e publicada 
no Brasil recentemente.
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