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Os textos de colaboradores e 
as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

A lista é anual e mostra quais 
palavras nós todos mais busca-
mos no endeusado buscador mais 
famoso do mundo. O Google Zeitgeis – palavra alemã que 
signifi ca “o espírito de uma era” – apresenta “os principais 
interesses dos brasileiros na web, as buscas que mais cres-
ceram, as que perderam popularidade em relação ao ano 
anterior e o dia a dia de quem acompanha futebol, política, 
economia e as celebridades”.

Na versão brasileira do ranking, os três termos mais po-
pulares, em ordem crescente, foram “download”, “jogos” e 
“orkut” – a lista completa em google.com/intl/en/press/zeit-
geist2008/index.htm –. O primeiro termo, desnecessário, foi 
ignorado pelo Emblogado, mas o segundo ganhará destaque 
na edição de hoje. Nossa equipe, muito preocupada com a sa-
tisfação dos momentos de tédio dos nossos leitores, elegeu 
uma lista dos joguinhos mais inúteis e legais para que você 
também passe alguns momentos de banalidade na rede.

A ordem é crescente e os critérios de alocação dos vitorio-
sos subjetiva e duvidosa. Clássico é o Metal Slug, para os 
que se lembram do Mega Drive, que ganhou versão online 
também em fl ash. Por meio de um longo endereço (mofun-
zone.com/online_games/metal_slug_fl ash.shtml#), você 
tem o clássico jogo de tiros que ganhou o quinto lugar. A 
jogabilidade não favorece, já que utiliza teclas não muito 
comuns – a, s, d, w, j e k, por exemplo –, mas é um bom 
entretenimento para quem gosta do gênero.

O quarto lugar faz parte do gênero point-and-click, isto é, 
você clica com o cursor do mouse nos pontos indicados e a 
ação avança a partir disso. O jogo desenvolvido pela BBC de 
Londres tem imagens e desenrolar feitos para Internet de 
alta velocidade; além disso, o CDX (cdx-thegame.com) trans-
forma o jogador em um detetive com pistas elaboradas e 
algumas cenas fortes.

Refi nado é um bom adjetivo para nosso terceiro lugar. Au-
ditorium é, segundo os que o desenvolveram, um jogo sobre 
o processo de descobrir e tocar. Não há respostas certas ou 
erradas; há várias maneiras de resolver o quebra-cabeça. 
É preciso preencher de luz os níveis responsáveis por fazer 
com que a música toque; para isso, é necessário deslocar 
a seta que fi ca na tela para que o fl uxo de luz alcance os 
níveis. Confuso? O jogo é autoexplicativo na 
versão demo que pode ser encontrada em 
playauditorium.com.

Samorost2 também faz parte do 
gênero point-and-click. O belo visu-
al de Samorost (amanita-design.
net/samorost-2/) é só o começo de 
um jogo que exige paciência e um 
pouco de falta de lógica nas ações 

que exigem vários desenrola-
res para que o personagem 
siga no jogo. Empenho que 
satisfaz e beleza que mere-
ce o segundo lugar.

O primeiro lugar unânime 
vai para The Fancy Pants 
Adventure, o jogo em fl ash 
que conquistou a redação do 
ALT. No fancypantsadventures.com, 
você fi cará viciado no jogo intuitivo 
de traço simples e subidas na pa-
rede. Não há descrição cabível, 
entre e jogue. Para quem passar 
do World 1, a segunda etapa está 
em armorgames.com/play/553/the-
fancy-pants-adventure-world-2.

Entrou sem querer chamar a 
atenção, mas foi impossível. 
Em poucos minutos ouviu mais 
mil histórias de romances, guer-
ras, conquistas que sussurravam 
aos ouvidos. Mas naquela tarde 
não estava ali para amores, procurava por suspense e uma 
boa dose de fi cção.

Mesmo com todos os livros gritando por clemência, não po-
deria fazer muito por todos, mas queria poder ajudar a quem 
mais julgava precisar. Pegou o bloquinho e foi anotando as 
exigências de três sortudos que estavam ali há algum tempo.

O primeiro livro em que colocou a mão, no Sebo do Pau-
linho (Travessa Jarlindo João Grando, 32), foi o de Martin 
Amis, Grana: O Bilhete de Um Suicida (Rocco, 1993, 411 
p., R$ 7, tradução de Marcos Santarrita). Considerado por 
muitos a mais corrosiva crítica à ganância e ao egoísmo na 
Era Thatcher (período em que Margaret Thatcher tornou-se 
a primeira mulher a dirigir uma democracia moderna, sendo 
eleita primeira-ministra do Reino Unido). O único pedido que 
esse livro faz para sair do sebo é que ele passe mais tempo 
nas mãos dos leitores do que em uma estante. 

Já o segundo livro, menos humilde que o outro, exige que 
seja empacotado e dado de presente. Olho Vermelho (Re-
cord, 1988, 400 p., R$ 8, tradução de Francisco Manoel da 
Rocha Filho), de Richard Aellen é um clichê de fi lmes de sus-
pense, mas qualquer história pode te surpreender. Nessa, 
em especial, os personagens principais são irmãos gêmeos, 
um jornalista e o um assassino. Eles nunca se viram, mui-
to menos sabem da existência um do outro, mas possuem 
uma forte e misteriosa ligação. Ao ser procurado por agen-
tes do CIA, o jornalista descobre que as histórias de mistério 
que escreve, inspiradas em sonhos, reproduzem o assassi-
nato real de agentes americanos.

Agora o pedido mais inacreditável foi o de O Quarto K (Re-
cord, 1990, 459 p., R$ 8, tradução A. B. Pinheiro de Lemos), 
de Mario Puzo. Por ter sido escrito pelo autor de O Poderoso 
Chefão e Os Tolos Morrem Antes, ele só vai para a uma nova 
prateleira se ela for exclusiva. A fama transforma as coisas.

Em O Quarto K, Puzo utiliza como base central a família 
Kennedy, um dos mais poderosos mitos americano. 

Sobrinho de John, Robert e Edward, 
Francis Xavier Kennedy é eleito pre-
sidente dos Estados Unidos graças 
à boa aparência e riqueza. O as-
pecto mais interessante do livro é 
caracterizado pela mudança sú-
bita caracterizada pela explosão 
de uma agressividade oculta até 
que a fi lha se torna vítima fatal 
de uma conspiração terrorista. 
Após isso, Kennedy aciona todo 
o poder de retaliação que de-
tém, enquanto o mundo assis-
te a tudo com horror. 

Assim ele se torna um líder 
cruel e extremista, distanciando-se 

cada vez mais da imagem otimista que 
o ajudou a se eleger. Em um mundo 

dominado pela violência, onde o ter-
rorismo adquire uma dimensão 
inteiramente nova, motivando a 
criação de sistemas de seguran-
ça altamente sofi sticados, o livro 

apresenta o homem cada vez mais 
enclausurado pelo medo e pela soli-

dão. Nada mais atual.

You killed Fancy 
Pants Man!

Livros
atormentados(por 

Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por 
Bruna Hissae
CASCAVEL | PR

“(...) pareceu-me igualmente oportuno imitar os retóricos dos nossos dias, que se repu-
tam outras tantas divindades, uma vez que podem gabar-se de outras línguas como a 
sanguessuga e consideram coisa maravilhosa inserir nos seus discursos, de cambulhada, 
mesmo fora de propósito, palavrinhas gregas, a fi m de formarem belíssimos mosaicos. 
E, quando acontece que um desses oradores não conhece as línguas estrangeiras, desen-
tranha ele de rançosos papéis quatro ou cinco vocábulos, com os quais lança poeira aos 
olhos do leitor, de forma que os que entendem se orgulhem do próprio saber e os que não 
compreendem o admirem na proporção da ignorância”.

Excerto de Elogio da Loucura (Ed. Martin Claret, 2001, p. 18), de Erasmo de Rotterdam

Revolta popular

Sebo do Paulinho
 
Travessa Jarlindo

João Grando, 32

Centro
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*Releitura da obra Narciso de  
Michelangelo Caravaggio (1594-1596)

(por 
Mariana Lioto*
CASCAVEL | PR

Do eu ao outro

*Acadêmica de letras e de jornalismo

Estranha relação é a que temos com as pala-
vras. Aprendemos de pequenos umas quantas, 
ao longo da existência vamos recolhendo ou-
tras [...], no entanto, em comparação, são pou-
quíssimas aquelas sobre cujas significações, 
acepções e sentidos não teríamos nenhumas 
dúvidas se algum dia nos perguntássemos seria-
mente se as temos. Assim afirmamos e negamos, 
assim convencemos e somos convencidos, assim 
argumentamos, deduzimos e concluímos, discor-
rendo impávidos à superfície de conceitos so-
bre os quais só temos ideias muito vagas.

José Saramago

 

 - Você é um ser único e, por isso, 
especial!

Com certeza alguém já lhe falou isso. 
Sejam os livros de auto-ajuda, os programas 
de televisão, alguma religião ou até sua mãe ou 
sua avozinha. Os fundamentos de tal afi rmação 
são baseados na genética, afi nal, duas pessoas 
não são idênticas mesmo, e isso faz com que 
nosso ego, de certa forma, se sinta massagea-
do: somos uma combinação única, somos dis-
tintos de todas as outras pessoas do mundo.

Tinha que ser o Saramago para colocar nos-
sas certezas em xeque. Depois de recontar a 
história do redentor de maneira antirreligiosa 
em O evangelho segundo Jesus Cristo (1991) e 
de criar uma epidemia de cegueira branca em 
Ensaio sobre a cegueira (1995), o maior nome da 
terrinha provoca com O homem duplicado (2002). 
É a história de Tertualiano Máximo Afonso, um pacato 
cidadão que apresenta desgosto até mesmo com o próprio 
nome. Professor de história, divorciado e sem fi lhos. Vive sozinho, tem 
poucos amigos, e enfrenta problemas depressivos. Tem um relacionamento amoroso 
com Maria da Paz há seis meses, relacionamento que não valoriza muito, ligar para ela 
está se tornando uma obrigação. Entre uma aula e outra, estuda e corrige os exercícios 
dos alunos. E, para fugir dessa monotonia, por indicação de um colega, professor de 
matemática, aluga um fi lme, uma comédia chamada Quem porfi a mata caça.

Até esse momento, temos um personagem completamente 
entregue ao destino. É justamente o destino que o leva a ver, 

no já mencionado filme, um sujeito, com papel secundário, 
que é idêntico a ele. Isso o perturba de tal forma que ele 

se torna paranoico, a se questionar quem de fato era: 
passou da certeza de ser único à possibilidade de 
ser uma simples cópia.

Assim, para Tertuliano não resta alternativa a não 
ser buscar esse igual, para poder descobrir quem é 
o original, o que nasceu primeiro, e quem é a cópia. 
O leitor é convidado a acompanhar, guiado pela es-
cassez de pontuação característica do autor, a perda 
da identidade de Tertuliano que gera uma metamor-
fose. O seguimos na busca de se descobrir original 
ou cópia, individual ou duplo, triplo, múltiplo. Página 

por página o vemos mudar: a personalidade dele 
afunda em uma areia movediça.

Um recurso bastante interessante utilizado 
por Saramago se refere à ausência de des-
crições físicas de Tertualiano. Sabemos que 
ele é igual a Daniel, o outro, mas nos é ne-
gada a informação que responde à pergun-

ta: igual como? Não sabemos quais são os tra-
ços de Tertualiano, nem altura, peso ou cor dos 

olhos. A voz dele é descrita somente como idêntica 
à do personagem duplicado, no entanto, Saramago 
não nos diz se é grave ou aguda, não sabemos. Isso 
faz com que cada um possa se colocar no corpo sem 
forma de Tertuliano, na face sem traços, assumir 
para si o drama do protagonista da história.

O Senso-Comum é personifi cado e trava diálogos 
com o protagonista. Saramago insere uma metáfo-
ra, questiona se o melhor é seguir o desejo ou ins-
tinto ou as regras sociais que determinam e ditam 

atitudes. Na verdade, o que nos choca é a caracte-
rística, extremamente humana, apresentada pelos 

personagens: a imperfeição. Gostaríamos de mudar 
Tertuliano, ajudá-lo a não errar, mas o que acontece 

é que na verdade somos todos Tertulianos. Saramago 
supera a composição de personagens heroicos, perfeitos 

e idealizados, prefere os inusitadamente reais.

O homem duplicado é um romance que prende pelo enredo extremamen-
te veloz e envolvente. Traz de brinde uma espécie de taquicardia. Por vezes é preciso 
prender o ar, se torna difícil deixar o livro de lado, e quando o faz o leitor acaba por 
buscar Tertuliano ou o outro como se eles tivessem existência material. 

Num pedaço de jardim Ela sorria como quem aguardava um fi nal de outono.

Era melancolia. Nuvens leves demoravam-se propositalmente para prote-
ger-lhe os cabelos dourados. E aquele momento se estendia sobre os ru-
mos esverdeados do céu. Eram pastores. E eram melancolias e pastores 
com duas mensagens. Como cintilações a enlaçar-lhe a cintura. E eram 
raios e melancolias e pastores com três fi losofi as: não aceitariam ter 
vindo por nada, não voltariam de braços vazios, não estariam ali se não 
para tomar consciência de si mesmos.

E Ela disforme numa lenda entre o que lhe separava e defi nia o 
entendimento: "A fada lembrou-se de mim". E seus poderes não se 
haviam esgotado. Chamava todas as dádivas. Vieram dizer-lhe que 
eram todas suas. Uma para cada vez que não fosse. Outra para cada 
vez que fosse uma. Nenhuma para cada vez que uma fosse outra. E 
era uma e outra e nenhuma.

Levantaram-se os dias, as noites, as manhãs e as tardes. E todas as 
horas estavam submissas a Ela. Era Ela que se lembrava de quando era. 
E Ela se entretinha:

“Por que só uma partícula de sim dá um talvez a esta rua fria; uma súplica 
retida em cada rosto. Por que tenho, devo, não desisto, ouso – visto o desejo – 
não olvido, não atino, não consigo, exijo, faço meu coração de aço, imagino, não 
durmo, não digo não por que a dor dói a alma, a ideia, a fatia, o viço, a moldura 
da palma. Por que não sou e sou consagro o servo da ilusão, sorvo a obediência 
sem deixar o que me deixa natural o sorriso que mais sorrir me faz este mundo. 
Já não tece o pão parvo do povo. A noite imã já não toca. E, Deus! A dor messe já 
não bate para abrir o chão da gente que adormece o mais alto sussurro em abas 
fustigadas, o que possui e escuta, em alas pequeninas.

Abster-se de quem é de tanto, Senhor, como?

Argumentar o fi o que brota, interpretá-lo à medida que chega; sem esperar, e esperan-
do que ele próprio conduza a uma compreensão menos estranha, ou a um desentendi-
mento não premeditado. Sou-vos grata, oh, alvos! ”

Observo com grande doçura. Exagero emo-
ções. Esta vivacidade se deve à paisagem 

– a que vejo e a que me vê – de um modo 
cúmplice, introspectivo.

A superação de separar-me 
não satisfaz minha sede. No 

entanto, o lago e suas trans-
parências, suas linhas 
apolíneas, isentas de posi-
ções sociais ou políticas, 
é quase beatitude.

Vou formulando ideias, 
distraidamente, para um 
fi ozinho de história. Olho os 

bichos ocupados em ser tão 
somente o que são. Imprimo numa foto-
grafi a o recosto desta gregária liberdade, 

sonhando reproduzi-la o mais fi el possí-
vel numa tela que enfeitará minha sala.

Percebo-me contrariada, imagi-
nando o motivo daquela guimba 
jogada no olho do fi o de água. Que 

espécie de sensação é capaz de levar 
alguém ao consumo de tantos cigar-

ros? Isto entra em minhas planuras, 
sem que eu, conscientemente, permita. 

Uma impostura inoportuna.

Porém, nada para. Nada é irônico. Nada se prende 
o sufi ciente para não morrer.

Na linha seguinte, já se avistam os vincos da realidade, das castas, 
das ruas insanas que a si mesmas anoitecem.

Isso tudo devassa o sentido ideal ou irreal do meu passeio. É de 
casas a minha janela. 

(por 
Tere Tavares*
CASCAVEL | PR

Clamor 
desoprimido

Passeio 
no Lago
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Com endereço certo
“Soube que o senhor tem facilidade para guardar núme-
ros e ruas”. “Pois é, são quinze anos de profi ssão, com 
o tempo pegamos a prática”. “De 100%, quanto o se-
nhor acredita que conhece Cascavel?”. “Da região cen-
tral diria que uns 98%, agora, dos bairros, uns 60%”. 
“Topa um desafi o?”. “Qual?”. “Digo o nome do edifí-
cio e você tem de me dizer o nome da rua e o nú-
mero”. “Não é fácil, porque tem edifício que nunca 
chamou táxi, mas você pode me pedir em que 
altura de tal rua está o tal número”. “OK, vamos 
tentar. Rua Mato Grosso, 2.479”. “Hum, deve 
dar na esquina com a Afonso Pena, porque 
no número 2.405 fi ca o edifício Aragão, uns 
12 metros para trás”. “Certo. Rua Reci-
fe, 1.216”. “Próximo à Pio XII”. “Osvaldo 
Cruz, 2.479”. “Fica próximo à Avenida 
Brasil”. “Tá muito fácil. Onde fi ca a Rua 
Roma?”. “No Jardim Itália”. “A Avenida 
Corbélia”. “Vish, pega o Colmeia, o Gra-
mado, o Morumbi e vai dar lá na BR”. “A 
Rua Hercílio Luz”. “No Alto Alegre”. “Rua 
Adolfo Garcia”. “No Brasmadeira”. “A Ma-
chado de Assis”. “Pega a região central, 
passa na frente da garagem da Princesa 
dos Campos”. “Avenida Gurgel”. “Bairro 
Faculdade, fundos”. “Rua Cipreste”. “No 
Parque Verde”. OK, vamos difi cultar 
mais um pouco...”.

Gênesis
Fernando Jandrey nasceu gremista 

em Iraí/RS, no 19 de abril de 1952. 
Aos dois anos veio com os pais para 
a ‘cidade do abacate’, Corbélia. “Fi-
quei lá até vir para Cascavel trabalhar 
na Telepar, isso em 1973, 74”. Casou 
com a Dona Geni em 1975 e foi com 
ela morar no sítio dos sogros em Ca-
choeira Alta, a mais ou menos uns 
50 quilômetros da cidade. “Tenho de 
agradecer demais aquela gente, me 
ajudaram muito. Devo muito a eles. 
Morei com eles cerca de um ano, daí 
voltei para Cascavel. Vim porque sou 
que nem pardal: morro de fome, mas 
só vivo na cidade”.

Voltou para o município e procurou 
emprego como taxista na Rodoviária 
Velha, isso em 1976, mas ninguém 
quis dar serviço ao novato, porque 
era de Corbélia e não conhecia nada 
de Cascavel. Até que Vitalino Marcon, 
do ponto cinco – aquele em frente 
à Dpaschoal –, deu a oportunidade 
que Fernando esperava. “Ele era co-
nhecido dos meus sogros, tinha uma 
propriedade vizinha, e me deu uma 
chance. Comecei ainda naquele ano 
e fui até 1978, porque daí o pessoal 
da Rodoviária Velha me conheceu, viu 
que eu era caprichoso, cuidadoso e tal 
com o caro, e me chamaram para trabalhar 
lá. Fiquei até 81, 82...”.

Estrada Perdida
“Em meados de 1978, 79, quando ainda traba-

lhava com táxi na Rodoviária, peguei três passagei-
ros: dois homens, altos, morenos, os dois cabeludos, 
um magro, outro mais reforçado, e uma mulher, more-
na, cabelo comprido meio cacheado. Pediram para ir a 
Dois Vizinhos. Eu não sabia, mas haviam matado um ta-
xista lá poucos dias antes, os taxistas de lá estavam ouriça-
dos. Daí, mais ou menos na metade do caminho, a conversa 
começou a mudar, eles começaram a falar em gírias, xingar, 
falar meio por cima, sabe? Como se eu não entendesse, mas 
logo percebi o que ia acontecer...”.

“Quando chegamos a Dois Vizinhos falaram que era para cruzar a 
cidade. Quando estava passando pela avenida e os taxistas de lá viram 
que eu era de fora, cumprimentaram: ‘Ô, de Cascavel’. Daí eu coloquei a 
mão para fora do carro e fiz um sinal de positivo, logo em seguida abaixei o 
braço, de forma que os suspeitos não vissem e fiz um sinal de negativo. Pou-
cos segundos depois olhei no retrovisor, os caras não tinham percebido, mas 
só se via taxista entrando em táxi e começando a me seguir. Reduzi a velocidade 
e tal... dois taxistas continuaram me seguindo de longe, enquanto que dois para-
ram na delegacia, que era no mesmo caminho...”.

“Então tive de subir um morro e 
pegar uma estradinha que tinha lá, 
daí falaram que era para eu parar 
um pouquinho que tinha um amigo 
deles ali. E quando parei o carro, a 
viatura da polícia cruzou a minha fren-
te, e os policias renderam os três. Eles 
acabaram confessando que iam roubar 
o carro, mas garantiram que não iam 
matar o motorista. Ah, não iam. Estavam 
com uma facona. Voltei sem dinheiro, 
mas vivo... e com o carro do patrão”.

Dia de sorte, dia de azar
“O senhor falou que trabalhou ali na Rodo-

viária Velha até 1982. O que fez parar?”. “Me 
envolvi em um acidente, atropelei um senhor 
bêbado”. “Como foi isso?”. “No dia 13 de se-
tembro de 1978, estava indo para Três Barras 
com dois passageiros. Logo depois de Catan-
duvas, na chamada Sede dos Alemães, haviam 
patrolado a estrada e era uma descida, tava liso 
e chovendo muito. Estava indo bem devagar, com 
um Fusca, mas mesmo devagarzinho, o carro des-
lizava por causa do barro. Então, vi um senhor atra-
vessando a rua para ir de um bar a outro e freei, 
mas o carro ainda correu um ou dois metros e acon-
teceu de o para-lama encostar no senhor, que perdeu 
o equilíbrio e caiu do lado do Fusca. Abri a porta e 
ele tava ali do lado, sem nenhum machucado, só um 
pouquinho de sangue, uma marquinha pouco acima da 
testa, no lado direito, que dava para limpar com o dedo 
ou um pedacinho de algodão. Socorri ligeiro ele e voltei 
para o Hospital em Catanduvas”.

“E os passageiros?”. “Eles quiseram fi car por ali mesmo, 
disseram que tinham conhecidos, paren-
tes, e se virariam, paga-
ram a corrida como se ti-
véssemos chegado a Três 
Barras e falaram que não 
era para eu me preocupar, 
apenas como senhor que ti-
nha de levar ao Hospital”. “E o 
que houve?”. “Bom, daí o médi-
co falou que estava tudo bem, 
mas que como era uma pan-
cada na cabeça, era melhor ele 
passar a noite em observação 
e no outro dia eu o levaria para 
casa”. “Mas onde ele bateu a cabe-
ça?”. “Parece que foi naquele friso 
que tem em cima da porta, aquela 
calha de chuva do Fusca”. “Ah, sei”. 
“Então, no outro dia cheguei lá e ti-
nha uma ambulância encostada, iam 
levar ele para Cascavel. Disseram que 
durante à noite, até umas três da ma-
drugada, ele tava bem, reclamando 

que queria ir para casa, que a senho-
ra dele tava sozinha, que não sabia 

por que estava ali, e, de repente, 
começou a reclamar de dor de 

cabeça e acabou fi cando 35 
dias em coma na Policlínica. 

Parece que o problema foi 
que pingou algumas gotas 

de sangue no cérebro. Eu 
ia visitá-lo todo dia que 

podia, até que o velho 
acabou morrendo”. 

“O senhor não se 
sentiu culpado?”. 

“Não tem como 
não pensar, 

mas foi um 
acidente, o 

sobrinho 
dele me 

falava 
para 

não pensar nisso, que eu não tinha culpa, que acidentes 
acontecem, e que não duvidava de que o carro nem en-
costou, que era bem provável que de tão bêbado que 
o tio tava teria simplesmente escorregado... Dois anos 
depois, os sogros do fi lho dele vieram me avisar para 
eu deixar o táxi porque a família estava planejando 
me matar. Era para eu esquecer o ocorrido, daí iam 
me chamar, roubar e depois matar. Os sogros fala-
ram que ouviram a reunião. Quando tava por lá, mui-
tos vieram falar que a família era complicada, que 
sempre estava envolvida em roubos e coisas do 
tipo, nunca se sabe”.

E a vida segue
De 1982 a 1985, Jandrey trabalhou para uma 

empresa de transporte de malotes; de 1985 a 
1987, com ônibus urbano; de 87 a 89, na via-
ção Expresso Maringá, fazendo a linha Casca-
vel-Londrina; de 1989 a 1993, foi trabalhar 
no banco Bamerindus. “Sempre de motoris-
ta”. De 1993 a 1994, voltou para a viação, 
dirigindo um dos ônibus da empresa Inte-
gração. “Cansei da buraqueira das estra-
das do Mato Grosso. Não tinha problema 
com os 2,5 mil quilômetros para ir e com 
os 2,5 mil para voltar, mas aqueles bura-
cos destroem com tudo. Foi então que o 
Bamerindus me ofereceu serviço como 
taxista, e daí voltei para a profi ssão, 
mas com um táxi meu dessa vez”.

O primeiro ponto foi ao lado da Far-
mácia Farmarede. “O primeiro passa-
geiro, na verdade, passageira, veio 
ao meio-dia: uma freira. O Leocir 
Zanini disse que eu ia ser feliz no 
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ramo. ‘Por quê?’, perguntei, e ele disse: ‘Por que sua primeira 
cliente foi uma freira, e freiras dão sorte’. Não sei se foi a 
boca dele, mas, felizmente, deu tudo certo”.

Um serviço diferenciado
Foi lá por volta de 1996 que Jandrey foi conta-

tado para um serviço diferente. “A moça ligou 
no meu celular, alguém deve ter passado o 
telefone para ela. Ela queria me contratar 
como detetive”. “Ela suspeitava do mari-
do?”. “Sim, ela sabia os horários que ele 
fazia academia, mas ele sempre che-
gava muito tarde em casa e cada 
dia era uma desculpa diferente”. 
“E então, aceitou o trabalho?”. 
“Sim, ela pagaria por corrida. 
Segui ele por quatro noi-
tes, até saber exatamen-
te onde ele ia. Ele saia 
da academia e ia até uma 
outra casa, do Centro lá para 
o 14 de Novembro. Contei a ela 
sobre os endereços e na noite se-
guinte ela foi junto. Não deu certo 
de ela fl agrar os dois naquela noite. 
Voltamos no outro dia, paramos o carro 
na frente do lugar, ela desceu e foi entran-
do assim de repente e pegou os dois abraça-
dos. As duas se agarraram, uma puxando o ca-
belo da outra, foi coisa linda de se ver de longe. 
E o cara fi cou lá vendo tudo, apenas pedindo para 
as duas pararem, acabou saindo sem mais nem me-
nos”. “Não veio para cima de você?”. “Não, não, não 
me envolvi. Apenas fi quei porque tinha de levar a mulher 
de volta. Coitada, voltou inconformada e dizendo que ia se 
separar”. “Teve notícias depois?”. “Nenhuma”.

Tempos Modernos
Hoje, após quase 34 anos de casado, 

um filho e três filhas – Edson, Waldirene, 
Fernanda e Miriam –, Fernando conta ainda 

quinze anos de profissão, completados no últi-
mo dia 22 de janeiro, com nove táxis, sendo que 

o mais velho é do ano de 2005, nove pontos e cen-
tenas de clientes. “Entre ligações na Central [0800-

45-3040], nos celulares dos motoristas e os clientes que 
chegam aos pontos, a média é de 100 corridas por dia (...). 

“Tem cliente que conheceu a gente desde o começo, que ca-
saram, tem hoje filho crescido e, ainda, felizmente, continua-

mos a ser o táxi da família”.

“Quais os planos para os próximos... 15 anos?”. “Bom, se tudo der cer-
to, gostaria de comprar mais dois ou três carros para táxi e, daí, conservar 

esses”. “O que o senhor aprendeu com os 15 anos de profi ssão?”. “Ah, a gente 
aprende muita coisa. A vida nos ensina muita coisa. Com a profi ssão aprendi que 

para lidar com pessoas é preciso ter muita educação, respeito, também paciência, 
além de um serviço qualifi cado. Tenho em mente que, a partir do momento que o 

passageiro entra em um dos meus táxis, ele é meu patrão”.

Casos e Acasos
“Qual foi a situação mais complicada por que passou com algum passa-
geiro?”. “Ah, teve diversas, né. Uma das que fi cou guardada não foi nem 

eu que estava no táxi, mas um dos meus motoristas. Pelo rádio eu ouvia 
a passageira gritando com ele, xingando ele. Uma senhora de uns 70 

anos, que mais tarde soubemos ser mãe de médico aqui de Cascavel, 
foi comemorar alguma coisa numa pizzaria e bebeu demais. Estava 

tão embriagada que esqueceu onde morava e daí brigava com o 
motorista, porque achava que ele tava dando voltas para po-

der cobrar mais. E daí ela insistiu que parasse o táxi, falou 
que ia fi car por ali e tal e ameaçou quebrar todo o táxi, 

daí o motorista se obrigou a deixá-la ali mesmo”.

“E teve muitos outros problemas?”. “Ah, sim, 
tivemos motoristas que foram assaltados, 

acidentes. Há mais ou menos seis anos, 
roubaram um Volkswagen Santana que 
eu tinha e, depois de fazerem a limpa, 
jogaram o carro dentro do rio lá em 
Cafelândia”. “Foi o maior prejuízo?”. 
“Foi, porque eu não tinha seguro. Se 
tivesse, tinha dado perda total, mas 
daí recuperei para poder trabalhar. 
E teve motorista que no assalto foi 
preso no porta-malas. E diz que 
o ladrão dirigia mal que nossa, 
dava freada brusca, pulava lom-
bada, mas ele não podia recla-
mar, tava preso e amarrado”.

“Entendo, e quem são os 
principais clientes?”. “São 
famílias e profi ssionais: mé-
dicos, enfermeiros, bancá-
rios, empresários”. “Quais 
os principais destinos?”. 
“Tirando as corridas na ci-
dade, a principal cidade de 
destino de Cascavel é o aero-
porto de Foz do Iguaçu”. “Você 
acha que se Cascavel tivesse um 

aeroporto maior a situação pode-
ria melhorar?”. “Cascavel precisa 

e muito de um novo aeroporto 
ou um aeroporto maior. Eu ouvi 

dentro do meu táxi empresá-
rios tentando convencer ou-

tros, inclusive investidores 
estrangeiros, a investir em 

Cascavel e eles falando 
que não vale a pena 
por que não tem um 

bom aeroporto”.

“Qual a maior distân-
cia que já foi de táxi?”. 

“Que eu fui, 1,7 mil qui-
lômetros, até Sorriso, em 

Mato Grosso, e fui mais de 
uma vez. Mas já teve viagem 

para Belo Horizonte, São Pau-
lo, Cuiabá, Porto Alegre, Floria-

nópolis, Joinvile...”.

“Qual foi o maior problema que 
já enfrentou na profi ssão?”. “Ação 

trabalhista, sem dúvida. Alguns mo-
toristas vêm trabalhar como autôno-

mo, ou seja, sem vínculo empregatício, 

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

eles sabem disso, são grandes amigos, a gente ajuda, 
e depois que se fartam, saem e entram na justiça 
querendo vínculo. Infelizmente, a maioria dos juízes 
faz vista grossa e garante o vínculo. É muito injus-
to. Antes confi ávamos muito na palavra, mas, de-
vido a essas pessoas de mau-caráter, agora só 
com contrato de locação do veículo por quilô-
metro rodado. É claro que, felizmente, não são 
todos. Há gente muito boa trabalhando”.

Quando dá uma
folguinha...
Na área de casa, um pequeno quadro 

de madeira com o símbolo do Grêmio 
e o registro das cinco vezes seguidas 
que o time venceu o Campeonato 
Gaúcho, de 1985 a 1990. Paixão 
herdada do pai, estampada tam-
bém na camiseta, e continuada 
na própria família, os filhos Ed-
son e Fernanda não perdem 
um jogo e, quando podem, 
dão um pulinho no Olímpico 
para acompanhar alguma 
partida. “É uma espécie 
de doença benigna [ri-
sos]. Maligna é torcer 
para o Corinthians 
[mais risos]”.

Como hobby, dois ou-
tros esportes, bilhar e 

pesca. “Pesca por pri-
meiro, desde menino 

gosto de pescar”. “E ge-
ralmente vai pescar aon-

de?”. “Gosto muito de ir 
ao Rio Paraná, no Lago de 

Itaipu”. “Alguma história de 
pescador?”. “Ah, como sem-

pre o maior escapou. Um 
dourado, não consegui tirar, 

ele pulava para fora da água. 
E com linha 0,70. Quando tava 

perto do barco, começou a me 
cortar os dedos, daí pedi a aju-

da de um amigo, mas veio só a 
linha toda picotada”.

“E a sinuca?”. “A sinuca quan-
do dá, em meio à correria”. “Algu-

ma tacada histórica?”. “Que eu me 
lembre não, mas meu grande amigo 

Osvaldo, o Cipó, já me deixou com as 
sete bolas na mesa, ele é meu profes-

sor”. Osvaldo, que estava por ali, inter-
veio. “Que isso, o Fernando joga muito 

bem, muito melhor do que eu”.

Com endereço
certo II

“Agora vou falar o nome do edi-
fício e você tem de me dizer 

o nome da rua e o número”. 
“OK, vamos tentar”. “Vou 

começar com alguns 
mais conhecidos. Lin-

ce”. “Fica na Rua Sou-
za Naves, número 39 
alguma coisa, 3.983 
eu acho”. “Isso mesmo. 

Edifício Serra Azul”. “Na 
Antonio Alves Massaneiro, 
500”. “Certo. Edifício Gê-

nova”. “Travessa Cristo Rei, 
220”. “Ile De France”. “Mato 
Grosso, 1680”. “San Fernan-

do”. “Souza Naves, 4.081”. 
“Gemini”. “Rua São Paulo, 
789”. “Imperatriz”. “Olavo Bi-
lac, o número tem fi nal ímpar... 

13...19, isso, 1.319, esquina 
com Mato Grosso”. “Isso mesmo. 
Monte Castelo”. “Rua São Paulo, 

921”. “Jardim Itália”. “Castro Alves, 
1.922”. “Liverpool”. “Antonio Alves 
Massaneiro, 334”. “Theobaldo Breso-

lin”. “Erechin, 774”. “OK, desisto”.
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Em Busca da 
Terra do Nunca

(Finding Neverland)

Marc Foster

Johnny Depp, Kate Winslet,
 Julie Christie

17 prêmios (Oscar de Trilha 

Sonora) e outras 54 indicações

106 min.

EUA, UK, 2004. Cor.

O Teatro Mágico

Segundo Ato

2008

Indie/Folk/MPB

Indicado por:

Mariana Lioto

Às vezes o impulso crítico faz com que co-

bremos de um fi lme algo que está longe do 

que a obra realmente se propõe. Esquece-

se de que o trabalho analítico, independen-

te do rumo que tomará, tem por princípio 

central verifi car se a produção atinge os 

objetivos que traçou. Se não isso, é como 

acusar Machado de Assis de negar a pró-

pria pátria, enquanto que o autor focou-se 

no homem e no transcender. No cinema, 

esse equívoco é muito recorrente e emerge 

quando, às vezes, pelo desejo por algo mais 

‘rebuscado’, descascamos uma aventura 

pop que nada deve aos nossos anseios.

Digo isso porque maior parte da crítica 

brasileira massacrou este Em Busca da 

Terra Nunca ao reivindicar da obra do ci-

neasta Marc Foster alguma identidade 

autoral e aspectos mais profundos e com-

plexos no campo artístico-ideológico. Po-

rém, de fato, trata-se de um fi lme voltado 

ao grande público, ao espectador familiar 

e jovem, regado do tipo de cinema de fá-

bula superproduzido da Miramax, o que 

não é, necessariamente, um fi lme ruim.

Em Busca da Terra do Nunca, inspirado em 

fatos reais, traz a história do dramaturgo 

escocês James Barrie (Johny Depp), autor 

de uma das mais famosas fábulas de to-

dos os tempos: Peter Pan. A trama tem 

início em um dos fracassos que teve no 

teatro e a pressão que sofre do produtor 

Charles Frohman (Dustin Hoffmann) para 

escrever outra peça, e rápido.

A inspiração vem da convivência com 

a família Llewelyn Davis, formada pela 

mãe Sylvia L. Davies (Kate Winslet) e os 

quatro fi lhos órfãos de pai, que morreu 

de uma doença não esclarecida. Ao pas-

so em que Barrie se encanta com os me-

ninos, sofre o ressentimento da esposa, 

da qual se vê cada vez mais distante, e 

da avó dos meninos, Emma du Maurier 

(Julie Christie), que vê a relação como 

prejuízo à imagem da família.

É um fi lme de gênero, e, claro, coexiste 

com os clichês. O drama é supervalorizado 

e a Jornada do Herói é bem clara, sendo 

que a redenção do escritor e daqueles que 

ama vem ora com a tragédia, ora com o 

sucesso, e todos se fortalecem. No terreno 

em que o fi lme está, colhe muito acima da 

média: é um belo fi lme.

    Etéreo
   Épico
Por que parou?

   Inesperado
Sublime
   Jaime,
 quero mais

N velas 

(por 
Mariana LiotoCASCAVEL | PR

(por 
Rony SantosCASCAVEL | PR

Imagina a união de arte circense, poesia, música mul-
ti-instrumental, melodias doces e acordes redondos. É 
o que eu encontrei quando conheci o trabalho do Teatro 
Mágico, que produz música diferenciada há cinco anos: a 
união de mais de uma dúzia de músicos e artistas de circo. 

O nome, Segundo Ato (2008), já sugere, é o segundo disco 
do grupo. Um trabalho maduro, que desperta sentidos plu-
rais, que não são fáceis de explicar, nem acredito que duas 
pessoas possam ouvi-lo do mesmo jeito. As letras demonstram 
um profundo domínio da linguagem, são constantes os trocadi-
lhos baseados no deslocamento do signifi cado da palavra. Os sons 
se repetem, ecoam.

De repente, aparece um neologismo em boas sacadas.

Logo em seguida os músicos arriscam misturar o brasileiríssimo baião 
com recursos da música tecno. Algo perto do milagre faz com que isso 
fi que harmonioso, sem forçar a barra com o ouvido.

Quando pensei que os experimentos musicais haviam terminado a 
música seguinte traz o som clássico do violino sobre batidas do hip 
hop. Novo acerto. 

As temáticas são interpretações da vida real. O cotidiano ganha espaço em 
letras que parecem ser o relato de um poeta que transita pelas ruas de uma 
grande cidade, e vê o problema dos mendigos (Cidadão de Papelão), da me-
canização do trabalho (O mérito e o monstro), da informação televisiva que 
aliena (Xanéu nº 5). Sem moralismo, o olhar sobre o real é poético, as leituras 
são atuais sem transparecer pessimismo.

Entre uma música e outra, uma breve releitura de Chopin. 

E é “Música rara em liquidação”: no site do grupo (oteatromagico.mus.br) 
é possível baixar as músicas. Quem preferir o original, pode comprar o CD 
novo por R$ 10 e o primeiro por R$ 5.

Diz a regra que toda boa crítica precisa mostrar também os elementos 
negativos. Na incapacidade de encontrá-los e no desejo de quebrar a re-
gra, mantenho só elogios para a brasileira e talentosa música do Teatro 

Mágico. “E quando o nó cegar / Deixa desatar em nós / Solta 
a prosa presa / A luz acesa / Já se abre um sol 

em mim maior”.

Confesso que mesmo 
sabendo muito pouco de in-

glês e arriscando ser trucidado pela 
opinião de pessoas nacionalistas eu nunca fui 

muito chegado a músicas brasileiras que fugissem 
das bandas que comumente são executadas em rá-
dios por aí. Imagino que por esse motivo tive tanto 
medo quando me passaram esse CD para escutar. O 
que se seguiu foi euforia pura.

Segundo Ato, como o nome já diz, é o segundo trabalho 
da trupe O Teatro Mágico. É carregado de poesias, esti-
los musicais, instrumentos musicais dos mais variados, 
tudo isso com uma pitada maravilhosa da melhor músi-
ca do mundo (sim, me rendi a ela), a música brasileira.

Esse compacto, que saiu em selo independente em 2008 
(sim, novinho em folha), é um complemento ao primeiro 
CD da trupe, que é uma realização do cantor, ator e com-
positor Fernando Anitelli, O Teatro Mágico: Entrada para 
Raros, que saiu em 2003.

O destaque deve ser dado a todas as músicas, pois cada 
uma é uma espécie de crítica social ao nosso modo de 
vida nos dias de hoje (O Mérito e o Monstro) ou uma parte 
de um acontecimento importante na vida da própria trupe 
(Pena). Com uma sincronia maravilhosa entre as músicas, 
mesmo mudando de estilo musical entre uma ou outra 
a trupe segue diversifi cando a cada ato, surpreenden-
do e apaixonando. Não tente desvendar todo o trabalho 
deles na primeira vez que escutar a obra, algumas mú-
sicas tendem a fi car melhores na segunda ou terceira 
vez que escutadas. É preciso uma refl exão apurada e 
uma real vontade de curtir a boa música, o que não é 
difícil por se tratar de algo muito gostoso de escutar.

Como é uma trupe de teatro e música há muitos dos 
shows e apresentações em vídeos postados na Inter-
net, cada apresentação diferente uma da outra. Bus-
que também o site da trupe (oteatromagico.mus.br), 
em que você pode conhecer um pouco mais deles e 
baixar as músicas em formato mp3, além de ver a 
letra da maioria das músicas.

Agora só falta mesmo a cidade de Cascavel ter-
minar de construir o tão esperado teatro para 
que possamos receber obras desse porte para 
deleitar nossos olhos e ouvidos, o que parece 
que vai demorar um pouco. Elaiá.

 

MALHAÇÃO 

SEGUNDA

Olga fi ca furiosa ao ver Marina, Rejane e 
Rudá e exige que os netos retornem para 
o Ceará, mas Cecília a enfrenta. Alex fi ca 
feliz em estudar no Múltipla Escolha. 

 

TERÇA 

Alex se recusa mais uma vez a ajudar 
Kátia. Toda a turma se reencontra na 
festa de inauguração. Juliana apresenta 
Rodrigo e Suzana, dois novos professores 
do colégio.    

QUARTA 

Capitão tenta conter o fogo no restauran-
te, mas se atrapalha com o extintor que 
está com defeito. Fernandinho tenta con-
vencer Domingas a deixar o restaurante, 
mas ela insiste em fi car.  

QUINTA 

Marina conta a Luciano 
os problemas de convi-
vência com Olga. Alex fi ca 
enciumado ao ver Marina 
dançando com Bruno no 
ensaio para o show de hip 
hop.        

SEXTA 

Luciano deixa Veridiana 
furiosa ao dizer que desis-
tiu de viajar. Rejane revela 
a Diego que Luciano virá 
de Canoa Quebrada para 
buscá-la. 

SÁBADO

Não há exibição

NEGÓCIO DA CHINA 

SEGUNDA

Suzete e João apoiam Lívia durante a ci-
rurgia de Theo. Heraldinho conversa com 
Luli sobre o perigo que estão correndo ao 
lado de Edilza. Augusta liga para uma psi-
quiatra e fala sobre Denise.

TERÇA  

Lívia permanece no hospital após a cirur-
gia na esperança de ver Theo na UTI. Ra-
miro passa por Lívia sem que ela perceba 
e entra na UTI onde Théo está internado.

QUARTA 

Ramiro tenta aplicar uma injeção em 
Theo. Ele é interrompido por Lívia. Myr-
na vê Ramiro saindo do prédio de Júlia e 
avisa a amiga. Augusta pede para Júlia 
internar a irmã. 

QUINTA 

Flor de Lys consegue o pen drive. Otávio 
diz a Lívia que está surpreso com a recu-
peração de Theo e a convida para almo-
çar. Júlia procura Mauro para falar sobre 
Denise.

SEXTA  

Flor de Lys consegue abrir o pen drive. Ela 
transfere uma parte do dinheiro para a 
conta de Belarmino. Júlia exige que Mau-
ro se afaste defi nitivamente de Denise. 

SÁBADO  

Edmar e Maralanis fazem planos com o 
dinheiro do pen drive. Theo fala para Lívia 
que gosta mais de Otávio do que de João. 
Tozé aparece e Zuleika percebe que ele 
não está bem. 

TRÊS IRMÃS

SEGUNDA

Excelência propõe um acordo a Waldete. 
Walquíria desconfi a que Carminha está 
grávida. Polidoro conta a Alcides que Wal-
dete é uma vítima de Excelência e sua 
gangue. 

TERÇA 

Gregg explica a Alma o motivo de sua via-
gem e os dois ouvem a voz de Virgínia no 
quarto. Marquinho encontra uma foto de 
Artur com sua turma e descobre que Baby 
mentiu.

QUARTA 

Sandro conta a Eros que vai morrer. Alci-
des pede que Violeta renuncie à sua can-
didatura. Galvão descobre que não é mais 
dono da peixaria. Neidinha e Alfredão so-
frem um atentado. 

QUINTA 

Alma e Suzana fi cam impressionadas 
com a recuperação de Virgínia. Violeta 
chama Waldete de Verônica. Waldete dis-
cute com Violeta quando Suzana chega 
para defender a mãe.

SEXTA 

Violeta vibra com a reação de Suzana. 
Baby conta a Dora que queria ser o melhor 
amigo de Artur.  Xande faz uma proposta a 
Neidinha, que reage assustada. 

SÁBADO 

Suzana acusa Waldete e Alma compara a 
irmã com Violeta. Andrade descobre que 
o acidente de Sandro pode ter sido um 
atentado. Dora invade a festa de Violeta.

CAMINHO DAS ÍNDIAS

SEGUNDA

Berê sai da sala amparada por Indra e 
Maico. Ilana tenta convencer Chiara a se 
relacionar com Murilo para ajudar na di-

vulgação do Espaço Estético. 

TERÇA 

Bahuan pede ajuda a Lord Ganesha para 
se unir a Maya. Começa o casamento de 
Komal e Rani. Ravi comenta com Amithab 
que Leinha o convidou para conhecer o 
Brasil. 

 

QUARTA 

Duda conversa com Chiara sobre sua pai-
xão por Raj e diz que está ansiosa para se 
mudar para a Índia. Pandit explica para 
Deva os costumes indianos. 

 

QUINTA 

A diretora da escola consente a entrada 
de Zeca e César se sente vitorioso. Ramiro 
convoca Tarso para uma reunião na em-
presa, mas ele demonstra desinteresse.

 

SEXTA 

Raj é recebido com festa no Brasil e Duda 
pergunta quando viajarão para a Índia. 
Bahuan pede desculpas a Manu pela 
ausência de seu pai. Raj tenta conversar 
com Duda.

 

SÁBADO 

Shankar tenta animar Bahuan, que afi r-
ma que não pode mais viver sem Maya. 
Shankar aconselha Bahuan a dizer a ver-
dade sobre sua origem para Maya. Manu 
investiga Bahuan.

OS MUTANTES

SEGUNDA 

Júlia, Telê, Draco e Samira aterrorizam 
Gabriela. Júlia exige que ela entregue a 
vacina. Telê usa seus raios mentais contra 

Gabriela e Draco a ameaça com uma 
bola de fogo. 

TERÇA 

Rudolf e Tortelli colocam Nati na cela 
junto com vampiras criminosas. A vam-
pirona – líder das vampiras – ameaça 
Nati e a chama de traidora. 

QUARTA 

Tarso tenta se teletransportar, mas não 
consegue. Ele desconfi a de que o gás 
de Fog bloqueou seu poder. Fog, Multi e 
Eléctron chegam ao laboratório. 

QUINTA 

Multi, Fog e Eléctron são surpreendidos 
pela chegada de soldados reptilianos. 
Kai se apresenta como sendo o novo 
comandante reptiliano. Célia confessa 
que está gostando de Batista. 

SEXTA 

Tati se revolta ao descobrir que Maria 
está grávida. Ela acusa Maria de ter 
engravidado de propósito e de estar 
roubando seu pai. Tati se descontrola e 
começa a quebrar objetos da mansão. 

SÁBADO 

Melhores momentos da semana.

 

REVELAÇÃO

SEGUNDA 

Fausto solta Victória, depois de 
deixá-la o dia todo trancada. 
Paulo coloca um ponto final em 

seu casamento com Cláudia. 
Victória pede privacidade a 
Fausto. 

TERÇA 

Otávio vai ao hospital e vê o 
leito de Ceição vazio. Fausto 
e Lucas trocam socos na Pre-
feitura. George Castelli flagra 
os dois brigando. Ceição ca-
minhava pelos corredores do 
hospital. 

QUARTA 

Lucas questiona Beatriz sobre 
a briga com Victória. Renan 
exige do pai sua parte na he-
rança. O escândalo de Beatriz 
sai na primeira página do Jor-
nal "A Voz de Tirânia". 

QUINTA 

Ceição escolhe o nome do 
bebê: Gabriel. Cláudia conta a 
Ermírio que ama Paulo. Otávio 
e Ceição ficam emocionados 
ao segurar o bebê. Fernanda 
avisa Fausto sobre Gabriel. 

SEXTA 

Caio quer saber quais são as 
intenções de Paulo com Mi-
chelle. Dra. Fernanda, Ceição 
e Otávio separam a briga en-
tre Lucas e Fausto. Caio pede 
a Paulo para não fazer Michel-
le sofrer. 

SÁBADO

Com a volta de Paulo à fazen-
da, Cláudia fica com esperan-
ças de retomar seu casamen-
to. Para desgosto da moça, o 
delegado  diz que está namo-
rando. Renato e Nina brigam.

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: 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) – anima-
ção – sexta 14h e 17h50; sábado, do-
mingo e quarta 14h15 e 16h; segunda, 
terça e quinta 14h e 17h50.

Sala 2: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – 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: Crepúsculo (legendado) 
– aventura – diariamente 14h20, 
16h40, 19h e 21h20.

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

Sala 3: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – dia-
riamente 14h10, 17h20 e 20h30.

Sala 4: Sete Vidas (legendado) – 
drama – diariamente 17h10.

O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 19h30 e 
21h30.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h40 e 15h25.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Se Eu Fosse Você 2 (na-
cional) – comédia – sexta e sábado 
12h35, 14h50, 17h10, 19h30, 21h50 
e 00h05; domingo a quinta 12h35, 
14h50, 17h10, 19h30, 21h50. 

Barigüi 2: Um Faz de Conta que 
Acontece (dublado) – comédia – 
diariamente 12h20, 15h05, 17h20,  
 19h40, 22h e 00h15; domingo a quin-
ta 12h20, 15h05, 17h20, 19h40 e 22h.

Barigüi 3: Marley e Eu (legendado) 
– comédia – sexta e sábado 16h15, 
18h50, 21h20 e 23h55; domingo a 
quinta 16h15, 18h50 e 21h20.

O Grilo Feliz e Os Insetos Gigantes 

(dublado) – animação – diariamente  
12h05 e 14h15.

Barigüi 4: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – diariamente 11h45 
e 13h55.

Sete Vidas (legendado) – drama – 
sexta e sábado 16h05, 18h55, 21h35 
e 00h10; domingo a quinta 16h05, 
18h55 e 21h35. 

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

Barigüi 6: Austrália (legendado) – 
drama – diariamente 11h40, 15h10, 
18h40 e 22h05. 

Barigüi 7: O Corajoso Ratinho Des-
pereaux (dublado) – animação – 
diariamente 11h e 12h55.

O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 14h55, 
17h30, 19h50 e 22h10.

Barigüi 8: Madagascar 2 (dublado) 
– animação – diariamente 11h05, 13h 
e 15h. 

Surpresas do Amor (legendado) 
– comédia – sexta e sábado 17h05, 
19h10, 21h30 e 23h40; domingo a 
quinta 17h05, 19h10 e 21h30.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Austrália (legendado) – 
drama – diariamente 13h20, 16h25, 
19h30 e 22h35.

Estação 2: Um Faz De Conta Que 
Acontece (dublado) – comédia – dia-
riamente 12h50, 15h05, 17h40, 20h30 
e 22h50.

Estação 3: Marley e Eu (legendado) 
– comédia – diariamente 17h20, 20h 
e 22h30.

O Grilo Feliz E Os Insetos Gigantes 
(dublado) – animação – diariamente 
13h30 e 15h25.

Estação 4: Coração de Tinta (dubla-
do) – aventura – diariamente 12h10.

O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 14h25, 
16h50, 19h10, 21h30 e 23h45.

Estação 5: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 13h10, 
15h20, 17h30, 19h40, 21h50 e 00h.

Estação 
6: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – 13h, 
16h30, 20h10 e 23h30.

Estação 7: Quarentena (legen-
dado) – terror – diariamente 21h e 
23h10.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h, 15h, 17h e 19h.

Estação 8: O Corajoso Ratinho Des-
pereaux (dublado) – diariamente 
12h30, 14h35, 16h40 e 18h45.

O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 20h45 e 
23h.

Estação 9: Bolt – Supercão (dubla-
do) – animação – diariamente 12h, 
14h05, 16h10 e 18h15.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – co-
média – diariamente 20h20 e 22h30.

Estação 10: Surpresas do Amor (le-
gendado) – comédia – diariamente 
13h40, 15h40, 17h50, 19h50, 21h45 e 
23h50.

LONDRINA
Cine Catuaí

Sala 1: O Corajoso Ratinho Despe-
reaux (dublado) – animação – diaria-
mente 14h e 15h45.

Marley e Eu (legendado) – comédia 
– diariamente 17h15 e 19h30.

Austrália (legendado) – drama – 
diariamente 21h45.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – diariamente 14h e 15h45.

O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 17h30, 
19h45 e 22h.

Sala 3: Surpresas do Amor (legen-
dado) – comédia – diariamente 
14h15, 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Austrália (legendado) – dra-
ma – diariamente 14h30, 17h30 e 
20h30.

Sala 5: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – dia-
riamente 15h, 18h e 21h.

Sala 6: Um Faz De Conta Que Acon-
tece (dublado) – comédia – diaria-
mente 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

Sala 7: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 15h45, 

17h45, 19h45 e 21h45.

 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 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 17h30, 
20h e 22h30.

Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – diariamente 17h40.

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

Cineplex 

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

O Dia Em Que a Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 19h10 e 
21h30.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – sexta 16h, 18h e 20h; sá-
bado e domingo 14h, 16h, 18h e 20h; 
segunda a quinta 16h, 18h e 20h.

Crepúsculo (legendado) – aventu-
ra – diariamente 21h50.

Sala 3: O Curioso Caso de Benja-
min Button (legendado) – drama 
– diariamente 14h40, 17h45 e 21h.

Sala 4: Um Faz de Conta 
que Acontece (dublado) 
– comédia – diariamen-
te 15h10, 17h10, 19h20 e 
21h20.

TOLEDO
Cine Panambi

Sala 1: Crepúsculo (le-
gendado) – aventura – 
diariamente 16h e 21h10.

Madagascar 2 (dubla-
do) – animação – diaria-
mente 19h30.

Sala 2: Bolt – Supercão 
(dublado) – animação 
– diariamente 16h15 e 
19h40.

O Dia Em Que A Ter-
ra Parou (legendado) 
– ação – diariamente 
21h30.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Algumas difi culdades na vida social 
esta prevista. Cuide de seu dinhei-
ro, pois está predisposto a gastar a 
esmo. Ótimo aos estudos.

Presságios dos mais favoráveis a 
você. Propício aos encontros amoro-
sos e para entender-se perfeitamen-
te com os amigos. Êxito social.

Terá uma idéia feliz a respeito dos 
seus próprios assuntos. Mas não 
deixe de analisar as prováveis solu-
ções colocadas por terceiros.

Sua possibilidade de êxito serão 
ampliadas hoje. Enfrente as peque-
nas difi culdades com entusiasmo. 
Não esmoreça. Fase excelente.

Fase propícia com oportunidades de 
aprimoramento. Dia em que recebe-
rá boas sugestões para solucionar 
de vez suas difi culdades fi nanceiras.

Amigos lhe darão desgostos. Cuide 
para que seu poder de concentração 
e discernimento estejam favoreci-
dos e aprimorados no dia de hoje.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO

PEIXES 

Divirta-se e terá oportunidade de 
aprender alguma coisa boa en-
quanto aproveita a companhia das 
pessoas que estima ou de alguém 
especial. 

Dia em que receberá o amor verda-
deiro e desinteressado de amigos e 
entes queridos. Mas, contudo, terá 
algumas difi culdades. Não se preo-
cupe. 

Dia em que poderá prosperar pela 
infl uência do cônjuge, trazer e ter 
sucesso nas pesquisas e estudos. 
Tome cuidado com seu dinheiro.

Os assuntos bancários ocupam um 
lugar importante hoje e, por isso, 
enfrentará situações confusas ao 
ter que solucionar problemas. 

Os fl uxos indicam um bom dia. As 
pessoas a sua volta deverão colabo-
rar bastante, a felicidade familiar e 
profi ssional será evidente.

Você estará com o espírito elevado, 
traduzindo isso em sua disposição 
para ser cortês. Aproveite para tra-
tar de assuntos importantes.

“O ego cria, autocraticamente, um novo mundo externo e interno, e 
não pode haver dúvida quanto a dois fatos: que esse novo mundo é 
construído de acordo com os impulsos desejosos do id e que o mo-
tivo dessa dissociação do mundo externo é alguma frustração muito 
séria de um desejo, por parte da realidade – frustração que parece in-
tolerável –. A estreita afi nidade dessa psicose com os sonhos normais 
é inequívoca. Uma precondição do sonhar, além do mais, é o estado 
de sono, e uma das características do sono é o completo afastamento 
da percepção e do mundo externo”.

Neurose e Psicose, Sigmund Freud

“Toda vez que a vida é tocada, reage através do sonho e de fantas-
mas. Isso signifi ca que o Inconsciente geral foi sondado por alguma 
coisa. Ele devolve aquilo que conservava”.

Viagem ao México, Antonin Artaud

“Eu amo a rua. esse sentimento de natureza toda íntima não vos se-
ria revelado por mim senão julgasse, e razões não tivesse para julgar, 
que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por 
todos vós. nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; 
nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com 
a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e 
agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e 
indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às 
épocas. tudo se transforma, tudo varia — o amor, o ódio, o egoísmo. 
hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia, os séculos passam, 

deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notá-
veis. só persiste e fi ca, legado das gerações cada vez maior, 
o amor da rua”.

A Alma das Ruas, João do Rio

“Quando um repórter sai à rua, pode acontecer o que 
sucede tão frequentemente na pesquisa científica: 
pesquisando um tema, se esbarra numa grande des-
coberta. Atira-se no que se vê, alveja-se o que estava 
invisível”.

Crônicas de Repórter, Pedro Bial

“Você se senta num parque com gordas palmeiras, exis-
tem milhões de folhas de grama e está calor, os bancos 
pintados de verde e talvez um cachorro mijando numa 
árvore. E, à sua volta toda, outros membros da espécie, 
cobertos com roupas como você, e dentro deles os mes-
mos órgãos vitais trabalhando como loucos dia e noite. 
E você diz a si mesmo que eles são diferentes, tão dife-
rentes que você abomina a visão deles. E depois parte 
para outro planeta, num táxi barato, e sozinho consigo 
mesmo diante de uma maquininha barulhenta cospe 
palavras ao léu, salpicando pequenos fogos de artifício 
que, depois de explodir, parecem pontas de cigarro es-
magadas”.

Pesadelo Refrigerado, Henry Miller

“Sob o pretexto da ‘denúncia’, todos os jornais brasileiros 
já escorregaram na ética e exploram sensacionalmente 
aspectos ‘caninos’ de nossa realidade. Os meios de co-
municação procuram atender ao público e o público, 
como nós sabemos, não tem rosto, mas tem olhos vora-
zes e amorais. 

Crônicas de Repórter, Pedro Bial

“Grande parte da retórica esquerdista tradicional pro-
cede de noções obsoletas da ética do trabalho: o bur-
guês seria mau porque não realiza nenhum trabalho 
produtivo, enquanto que os honoráveis proletários 
mereceriam os frutos de seu trabalho, etc. Com o 
trabalho a tornar-se a cada vez mais desnecessário 
e dirigido para fi ns cada vez mais absurdos, esta 
perspectiva perdeu todo o sentido que porventu-

ra teve algum dia. A questão não é elogiar 
o proletariado, mas aboli-lo. A dominação 
de classe não desapareceu com um século 
inteiro de demagogia esquerdista a fazer 
com que parte da velha terminologia radical 
soasse de forma sufi cientemente audível. 
Na medida em que desaparecem gradual-
mente certos tipos de trabalho manual tra-
dicional, setores inteiros da população são 
condenados ao desemprego permanente. 
Assim, o capitalismo moderno prossegue a 
proletarizar quase todos os demais. Mecâ-
nicos, técnicos, e inclusive profi ssionais de 
classe média que antigamente se ufanavam 

da sua independência (médicos, cientistas, acadêmicos) estão 
cada vez mais sujeitos à mais crua comercialização, inclusive a 
uma arregimentação semelhante a uma linha de montagem”.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb

“Qual nossa possibilidade, por exemplo, de tradução do con-
ceito sânscrito-hindu de ‘karma’? Em hebraico antigo, havia 
uma forma verbal que representava, ao mesmo tempo, o 
pretérito e o futuro. Ainda em hebraico, a mesma palavra 
‘dabar’ designa ‘palavra’ e ‘coisa’: como vivenciar um mundo 
em que palavra e coisa se dizem com a mesma palavra (ou 
a mesma coisa?). E que dizer das línguas, como o chinês, ou 
o tupi, onde não existe o verbo ‘ser’? O único esperanto, se-
nhores, é a tecnologia industrial”.

Anseios Crípticos 2, Paulo Leminski

“Há uma maneira de entrar no seu tempo sem se vender às potên-
cias do tempo, sem prostituir nossas forças de ação às palavras de 
ordem da propaganda: ‘guerra a guerra, frente única, frente uni-
tária, frente comum, guerra ao fascismo, frente anti-imperialista, 
contra o fascismo e a guerra, luta de classes, classe por classe, clas-
se contra classe, etc.’ Há ídolos de bestifi cação que só servem ao 
jargão da propaganda. A propaganda é a prostituição da ação e, 
para mim e para a juventude, os intelectuais que fazem literatura 
de propaganda são cadáveres condenados pela força da própria 
ação. Um intelectual age sobre o indivíduo e sobre a massa e na 
sua ação há uma concepção cultural das forças do indivíduo. A 
juventude quer uma ideia da economia das forças do Ho-
mem sem a ação sobre os indivíduos”.

Viagem ao México, Antonin Artaud

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

Catatau, Paulo Leminski
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Mas é tempo de começar a leitura de uma passagem em Aristóteles sobre 
a qual eu pretendo comentar. O fi lósofo dedica à amizade um verdadeiro 
tratado, o qual ocupa o oitavo e o nono livro da “Ética a Nicômaco”. Des-
de que nós estamos lidando com um dos mais celebrados e discuti-
dos textos de toda a história da fi losofi a, eu vou tomar como dado 
o conhecimento sobre suas bem reconhecidas teses: que não 
se pode viver sem amigos, que é necessário distinguir entre 
a amizade fundamentada na utilidade e sobre o prazer da 
amizade virtuosa (na qual o amigo é querido de tal forma), 
que não é possível ter muitos amigos; que, à distância, 
a amizade tende a resultar em esquecimento, etc.

Tudo isto é mais do que bem sabido. Contudo, 
existe uma passagem do tratado a qual me 
parece não ter recebido a devida atenção, 
ainda que contenha, por assim dizer, a 
base ontológica de sua teoria.  A pas-
sagem é a 1170ª 28 – 171b35:

“O que vê, sente (aisthá-
neitai) o ver; o que es-
cuta, sente o escutar; 
o que caminha, sente o 
caminhar, e assim para 
todas as outras ativida-
des há algo que sente que 
estamos exercitando-as, de 
modo que se sentimos, nos 
sentimos sentir, e se pensa-
mos, nos sentimos pensar, e 
isto é o mesmo que sentir-se 
existir: existir signifi ca, com efei-
to, sentir e pensar.

Sentir que vivemos é de per se 
doce, já que a vida é por natureza 
um bem e é doce sentir que um tal 
bem nos pertence.

Viver é desejável, sobretudo para os 
bons, já que para eles existir é um bem 
e uma coisa doce. Co-sentindo, provam a 
doçura pelo bem em si, e o que o homem 
bom prova com relação a si, também o prova 
com relação ao amigo: o amigo é, com efeito, 
um outro si mesmo. E como, para cada um, o 
fato mesmo de existir é desejável, assim – ou 
quase – é para o amigo.

A existência é desejável porque se sente que ela 
é uma coisa boa e esta sensação é em si mesma 
doce. Contudo, também para o amigo se deverá co-
sentir que ele existe, e isto advém no conviver e no ter 
em comum (koinomeîn) ações e pensamentos. Neste 
sentido se diz que os homens convivem (syzên), e não 
como o gado, que compartilha o pasto. [...] A amizade é, 
com efeito, uma comunidade e, assim como é em relação 
a si mesmo, assim também para o amigo: e como, com 
relação a si mesmo, a sensação de existir é desejável, assim 
também para o amigo.”

Estamos lidando com uma passagem extraordinariamen-
te densa, uma vez que Aristóteles enuncia aqui algu-

mas teses de sua primeira fi losofi a que 
não são encontradas desta forma 

em nenhum outro momen-
to de sua obra:

Existe uma percep-
ção pura do ser, uma 

“aisthesis” da existên-
cia. Aristóteles repete isto 

um certo número de vezes, mo-
bilizando o vocabulário técnico da 

ontologia: “aisthanometha oti esmen, 
aisthesis oti estin”: com “oti estin” signifi-

cando existência, e “quod est” como oposto à 
essência (“quid est, oti estin). 

Essa percepção de existir é, em si mesma,agradável 
(“edys”). (“doce”)

Existe uma equivalência entre ser e viver, entre a consciência 
do que existe e a consciência do que vive. Decididamente esta é 

uma antecipação da tese nietzschiana de acordo com a qual: “Ser: não 
temos outra experiência disto senão viver” (aforismo presente em “A Von-

tade de Potência” – compilação póstuma do pensamento de Nietzsche).(Uma 
afirmação análoga a esta pode ser encontrada em De Anima (Aristóteles) 415 

b13 – “Com relação ao que vive, seu ser é viver”.

 Inerente a esta percepção de existir é outra percepção especificamente humana aque-
la que assume a forma de uma percepção simultânea (synaisthanesthai) da existência do 
amigo. A amizade é a instância desta percepção simultânea da existência do amigo na cons-

ciência da própria existência de alguém. Mas isto significa que a amizade também tem ao 
mesmo tempo uma dimensão ontológica e política. A percepção de existir é, de fato, sem-
pre já dividida e compartilhada ou co-dividida. Amizade é o termo que nomeia este compar-

tilhamento ou co-divisão. Não há nenhum traço aqui de nenhuma intersubjetividade – esta 
quimera dos modernos – tampouco alguma relação entre sujeitos: antes, é o fato de existir 
em si é que é dividido, não idêntico a si mesmo: o “eu” e o amigo são como duas faces – 

ou então dois pólos – desta co-divisão.

O amigo é, por esta razão, um outro self (outra identidade), um “heteros autos”. Em sua 
tradução latina, alter ego é uma expressão que carrega consigo um longo histórico, o 
qual não cabe por hora reconstruir aqui nesse espaço. Mas é importante notar que a 

formulação grega é muito mais expressiva do que um ouvido moderno fosse capaz 
de perceber. Em primeiro lugar o idioma grego, assim como o latim, possui dois 

termos para expressar “alteridade”: “allos” (Lat. “alius”) é uma alteridade genéri-
ca, enquanto “heteros” (Lat. “alter”) signifi ca alteridade como uma oposição en-

tre dois elementos distintos, como heterogeneidade. Além do mais, em latim 
“ego” não traduz adequadamente “autos”, que signifi ca “em si mesmo”. O 
amigo não é um outro eu, mas uma alteridade imanente em si mesma, um 

devir outro do próprio self. No ponto em que percebo minha existência 
como agradável, minha percepção é perpassada por uma impressão 
que a desloca e direciona para o amigo, em direção de outro self. 

Amizade é esta des-subjetivação no próprio coração da mais íntima 
percepção de si mesmo.

A esta altura, a dimensão ontológica em Aristóteles pode 
ser tomada como verdadeira. A amizade pertence à “pro-

te philosophia” (primeira fi losofi a), porque o que está em 
questão nela diz respeito à própria experiência, à própria 
“percepção” de existir. Entende-se assim então por que 

“amigo” não pode ser um predicado real, uma vez que 
é vinculado a um conceito que o inscreve numa cer-
ta classe. Em termos modernos, poder-se-ia dizer 

que “amigo” é um existencial e não um catego-
rial. Mas este existencial – o qual não se deixa 
ser conceituado – é no entanto atravessado 

por uma intensidade que o carrega com algo 
assim como uma potência política. Esta in-
tensidade é o “syn”, o “con” o qual divide, 

dissemina e se efetua co-divisível – de 

fato, já sempre compartilhado – a própria percepção, 
o próprio deleite de existir. 

Que esta co-divisão possa ter uma significação 
política para Aristóteles está implícito na passa-
gem do texto que analisamos e à qual é oportu-
no retornar mais uma vez aqui. Neste caso, ele 
necessita estar percebendo simultaneamente 
seu amigo – que ele existe, também – e isto 
ocorrerá em seu viver junto, conversando e 
compartilhando (Koinonein) suas falas e 
pensamentos; é com relação a este senti-
do de “viver junto” que os seres humanos 
demonstram estar interessados, e não o 
de apenas alimentarem-se no mesmo 
lugar, como animais que pastam. 

A expressão traduzida como “ali-
mentarem-se no mesmo local” é “em 
to auto nemesthai”. Mas o verbo 
“nemo” – que assim como se sabe, 
é rico em implicações políticas (é 
suficiente pensar sobre o nomos 
deverbativo) – na voz média tam-
bém significa “participar de”, e a 
expressão aristotélica poderia 
significar simplesmente “par-
ticipar do mesmo”. De qual-
quer maneira, é essencial 
que a comunidade humana 
pudesse aqui ser definida 

em contraste com a dos ani-
mais, por uma cohabitação ( 
“syzen” aqui implica num sen-
tido técnico) a qual não é de-

finida pela participação numa 
substância em comum mas 
por um compartilhar puramen-
te existencial e, por assim dizer, 

sem objeto: amizade, como per-
cepção simultânea do puro fato 
da existência. Como essa syna-
esthesia política poderia se tornar 

com o tempo naquele consenso o 
qual as democracias confiam seus 
destinos nesta extrema e exausta 

fase de sua evolução é, por assim di-
zer, outra estória, e isto eu aqui deixo 
a vocês para que se reflita.

*Artigo publicado originalmente na re-
vista Contratemps em 5 de dezembro de 

2004. Nesta tradução que termina aqui 
utilizei um confronto com outras duas tradu-
ções – a do inglês feita pelo editor da revista 

Contratemps, John Falsone, e também a que 
o professor Marcus Vinícius Xavier de Olivei-
ra verteu a partir da tradução publicada pelo 
jornal argentino La Nación em seu caderno 

de cultura em 25 de setembro de 2005 e que 
está disponível em seu blog: http://pro-
fanacoes.blogspot.com/2007/07/
amizade_09.html. (nota do 

tradutor)
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