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e tudo mais
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de comédia trágica

já não nos
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É verdade, eé um DVD triplo.Interminável.

Silvio, que tal montarmos

uma banda, ou melhor,

 fazermos um filme,

 uma comédia trágica.(por 
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são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

Especialistas em distúr-
bios do sono afi rmam que re-
alizar atividades diferentes na 
cama em que você dorme pode prejudicar uma boa noite de 
descanso. Assistir televisão, comer ou ler um livro na cama 
leva o cérebro a associar o fato de deitar a atividades dife-
rentes do sono, o que pode causar insônia ou sono perturba-
do. Minha mãe, entretanto, recomenda leituras ou solução 
de palavras cruzadas caso os olhos estejam se recusando a 
fechar. Para ela e para mim, sempre funcionou.

Nestes tempos em que o ano ainda não engatou segunda 
marcha, muita gente perde o sono por motivos vários – as 
férias que acabam ou que não chegaram, a expectativa de 
um ano com novos desafi os ou simplesmente o não dormir 
–, o Mundo Sebo recomenda: visite os sebos de Cascavel e, 
além de economizar nas compras, recheie suas noites sem 
sono de enriquecedoras leituras.

Ao visitar desta vez o Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908), 
deparei-me com algumas opções. O livro da jovem italiana 
Melissa Panarello, por exemplo, já tirou o sono de muita 
gente, a começar pela parte conservadora da sociedade 
italiana. Cem escovadas antes de ir para a cama (Objeti-
va, 2004, 157 p.) é encontrado no Arca por R$ 15, mas já 
arrecadou muito mais por contar as precoces experiências 
sexuais da autora. Dentre os 15, idade com que perdeu a 
virgindade, e os 16 anos, Melissa experimentou bastante: 
sadomasoquismo, orgias, drogas, homossexualismo. Para 
muitos, uma panorama da sexualidade no começo do sé-
culo 21; para outros, a curiosidade/confusão de uma ado-
lescente. Uma espécie de diário com partes que beiram a 
fantasia; a tradução é de Eliana Aguiar.

Alimento para sonhos [ou pesadelos] será Sangue e Ouro 
(Rocco, 2002, 482 p., R$ 35), da ‘mãe dos vampiros’ Anne 
Rice. O exemplar faz parte da série Crônicas Vampirescas, 
que começou em 1976 pelo famigerado Entrevista com 
o Vampiro – cuja primeira tradução foi feita por Clarice 
Lispector – e terminou em 2003, com Cântico de Sangue. 
Em Sangue e Ouro, com tradução de Waldea Barcellos, a 
história dos vampiros Marius e Thorne, o primeiro em bus-
ca de vingança e o segundo à procura da vampiresa que o 
criou. As lamúrias da vida eterna também são pano para 

manga. Aproveite para ler as histórias de vampiro já es-
critas, já que Anne Rice agora se conver-

teu à literatura cristã.

Para quem não conseguir chamar o 
sono com leituras fáceis, duas indi-
cações: O Elogio ao Ócio (Sextante, 
2002, 183 p., R$ 15), de Bertrand 
Russel; e Contraponto (Globo, 
1993, 469 p., R$ 25, tradução de 
Pedro Jorgensen Júnior), de Aldous 
Huxley. O primeiro traz a explana-
ção do filósofo Bertrand Russel 
(1872-1970) sobre a afirmativa 
de que as pessoas trabalham de-
mais. Ele analisa a busca inces-

sante do homem por dinheiro e po-
der, enquanto deixa de lado o lazer, 

verdadeiro responsável pelo prazer. Um 
dos mais representativos pensadores de 

uma época de transições da humanida-
de pode encher sua noite de ideias. 

Na tradução de Erico Verissimo e 
Leonel Vallandro, Contraponto, de 
1928, é considerado um dos 100 

melhores romances do século 20 
pela centenária editora Modern Li-

brary. Um emaranhado de histórias en-
trecruzadas numa inteligente narrativa. 

Perfeito para seduzir seu sono.

Mesmo que a alegria que 
transbordava dos nossos co-
rações durante as comemora-
ções de fi m de ano tenha se acabado, há algo que sempre 
dura mais do que a gordura trans impregnada nas nossas 
veias: o espírito da partilha. 

E é muito bom quando o que é compartilhado é um livro 
raro de 1829 com anotações do autor, ou, então, quando 
você não precisa perder tanto tempo passando para uma 
dúzia de pessoas as fotos do aniversário do primo da vizinha, 
pois tudo pode ser resolvido virtualmente e de forma legal.

Dividir arquivos pessoais está na moda e prova disso é 
a multiplicação de sites que disponibilizam espaço virtual 
para que os usuários possam armazenar todos os cacarecos 
do PC. É o exemplo do site Skydrive Live da Microsoft (skydri-
ve.live.com), que te dá direito ao armazenamento inicial de 
25 giga, mas existe algo maior espalhado pela rede. 

Você já pensou em poder acessar de qualquer lugar todos 
os arquivos que ocupam espaço no PC que está em casa? 
Pois é, achamos a solução e se chama LogMeIn.

Resumidamente o LogMeIn (logmein.com) é um site que, por 
meio de um simples software, te dá liberdade de se conectar 
remotamente ao computador que você desejar de qualquer 
lugar do mudo. Em outras palavras, basta você deixar o PC li-
gado, seja o da casa ou do trabalho, para que se tenha acesso 
a todo o conteúdo pelo laptop na praia. Prático, não?

Além disso, com poucos cliques, você pode ouvir músicas 
do computador remoto, fazer e criar reuniões e arrastar ar-
quivos de uma máquina para a outra. Mas nem tudo é perfei-
to. O LogMeIn na versão free não lhe oferece muitas possibi-
lidades, mas o site vai te surpreender. 

Seguindo a linha do dividir é se tornar mais feliz, os fanáticos 
por esculturas, arquivos raros e livros já têm um ponto de refe-
rência: a Europeana (europeana.eu), a primeira grande bibliote-
ca digital da União Europeia. Pelo portal, as buscas abrangem 
desde os arquivos das bibliotecas Nacionais de Cervantes, da 
Catalunha, da Holanda e de inúmeras outras. Até o acervo das 
universidades da Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, 
Finlândia, Hungria, Itália, Luxemburgo, Polônia, Sérvia, Eslová-
quia, Espanha e Reino Unido são incluídos na pesquisa.

E para quem não se contenta em procurar 
títulos em um único idioma, o Europeana fará 
a felicidade de qualquer estudante de 
língua estrangeira. Pesquisando 
pelo nome do autor, todos os li-
vros, em qualquer idioma, apa-
recerão na tela. Por exemplo: 
livros do escritor Gustave Flau-
bert você encontra em húngaro, 

esloveno, inglês, alemão 
e, é claro, em francês, 
língua pátria do autor. 
Nietzsche também 
pode ser encontrado em 
romeno, polonês, espa-
nhol, entre tantos outros 
idiomas. Agora, se você 
quiser ler Shakespeare em 
português, polonês ou grego 
sinta-se à vontade, tudo esta lá.

Também não faltarão op-
ções caso deseje livros de au-
tores portugueses: escritores 
como Eça de Queiroz , Guilher-
me de Azevedo, Antero de Quin-
tal, entre outros estão disponíveis. 

Agora é só curtir a leitura!

Na cama com
o livro

Gaveteiros Pós-
Modernos

“Sou da imprensa ante-
rior ao copidesque. (...) Na 
redação não havia nada 
da aridez atual... (...) Quem 
redigia um atropelamento 
julgava-se um estilista. (...) 
Havia uma volúpia autoral 
inenarrável. E nenhum esti-
lo era profanado por uma emenda. Jamais. Durante várias gerações foi assim e sempre assim. De repente, explodiu o copides-
que. Houve um impacto medonho. Qualquer um na redação, seja repórter de setor ou editorialista, tem uma sagrada vaidade es-
tilística. E o copidesque não respeitava ninguém. Se lá aparecesse um Proust, seria reescrito do mesmo jeito. Sim, o copidesque 
instalou-se como a figura demoníaca da redação. (...) Aliás, devo dizer que o copidesque e o idiota da objetividade são gêmeos e 
um explica o outro (...). E o pior é que, pouco a pouco, o copidesque acabou fazendo do leitor outro idiota da objetividade. A ari-
dez de um se transmite ao 
outro. Eu me pergunto se, 
um dia, não seremos nós 
cem milhões de copides-
ques. Cem milhões de im-
potentes de sentimentos”.

Nelson Rodrigues

Uma máquina de

moer sentidos

Sebo Arca
 
Rua Castro Alves, 1.908
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O dia amanhece e abrem-se as cortinas. Quem acorda 
não é um eu real, mas é um ator. Ele interpreta, du-
rante o dia, papéis de pai, amigo, funcionário. Às vezes 
atua como religioso arrependido, como bom motorista 
dando passagem para os outros, como pessoa carido-
sa doando algumas moedas. O sujeito-ator mede as 
ações, as executa de modo a infl uenciar os outros, que 
passam a ser vistos não como fi lhos, esposa, amigos, 
chefe, são vistos, por vezes, como parceiros da repre-
sentação, ou simplesmente como plateia.

Durante todo o dia o objetivo do sujeito-ator é manter o 
controle da situação, fazer com que a visão de mundo dele 
seja aceita e sobreposta à visão de mundo dos outros.

Ele transita entre papéis o tempo todo. Mas crê que 
os personagens que representa são a essência do ser. 
São apagados os imperativos sociais que determinam 
cada atitude. O que o sujeito-ator fará perante cada 
situação está previsto numa espécie de script que foi 
construído ao longo do tempo.

Todos somos atores, é o que afi rma Erving Goffman na 
obra A representação do Eu na Vida Cotidiana (Vozes, 
2007). Por meio da psicologia social, o autor transita por 
situações que todos já vivenciamos e revela a ideia de que 
representamos o tempo todo e nossas ações são orienta-
das a fazer com que nossa "defi nição de situação", ou o 
que esperamos de cada ação, seja mantida sobre a dos 
demais. O autor do livro é canadense e nasceu em 1922. 

Palcotidiano: atuação 
sem aplausos

(por 
Mariana Lioto*
CASCAVEL | PR

(por 
Rafael Barzotto*
FRANCISCO BELTRÃO | PR

citamente dizer: sou isso, não sou aquilo; espero que 
você me trate dessa maneira, não de outra.

A convicção no papel que representamos não 
implica que ele seja imutável. Ao contrário, qual-
quer mudança acarreta em adaptações nas con-
cepções que temos de nós mesmos: ao ser pro-
movido a um cargo de chefia a tendência é que 
o ator passe a ter os comportamentos que antes 
criticava, contanto que os comportamentos sejam 
socialmente determinados para aquele papel.

O autor também analisa os comportamentos das equi-
pes de representação, que se refere a “qualquer grupo 
de indivíduos que cooperem na encenação de uma ro-
tina particular” (p.78). Assim, um grupo de atores com 
um mesmo objetivo tende a cooperar para que tudo dê 
certo na encenação; isso é perceptível em qualquer co-
mércio em que todos cooperam para que tudo esteja 
pronto para quando o cliente chegar. Em um restauran-
te, por exemplo, as regiões a que a plateia tem acesso 
possuem um cuidado com a limpeza e com a organiza-
ção diferente das regiões de fundo, nas quais a plateia 
não deve penetrar. Os diferentes comportamentos da 
equipe de representação quando estão à vista da pla-
teia, local a que autor chama de região de fachada, e 
quando estão longe dos olhos dos espectadores que 
quer impressionar também são analisados.

A socialização dita o que deve ser feito em cada 
situação. A nós basta, com diferentes níveis de en-
tusiasmo, representar nossos papéis sociais. Se isso 
for verdade, até certo ponto, a loucura seria uma das 
poucas possibilidades de fuga ao socialmente con-
vencionado. O que nos faz questionar até que ponto 
nossa sanidade é subjetiva e livre.

Das contribuições que deixou se 
valem áreas como a sociologia, a 
linguística e a antropologia. Vá-
rios trabalhos podem ser encon-
trados em português.

A partir da metáfora teatral, 
Goffman explica diversos fatos 
corriqueiros. Traz o conceito de  
cenário, analisando os lugares 
onde a representação é reali-
zada, lugar que também trans-
mite impressões e por isso 
precisa estar arranjado para 
que tudo ocorra como previs-
to. Assim, a casa precisa estar 
arrumada (ou parecer estar) no 
momento de receber visitas e 
há lugares onde a entrada de 
estranhos não é permitida.

Sejamos francos, quem é que 
nunca se preocupou em deixar 
tudo arrumado para parecer es-
tar trabalhando dedicadamente 
quando o chefe chega? Se somos 
a imagem que criamos, de ma-
neira mais ou menos consciente 
acabamos por manipular nossos 
atos de modo a gerar determina-
das impressões, e, assim, impli- *Acadêmica de letras e de jornalismo

*Jornalista por formação, vocalista por insistência e 
escritor por desespero
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Clint Eas-
twood acen-

de seu milésimo 
cigarro enquanto eu 

queimei apenas dois. 
Pensei que seria mais difícil 

sobreviver a este sábado à noi-
te. Percebi que o silêncio e o ócio 

me agradam mais que multidões e pa-
lavras soltas. Enio Morricone rege a canção 

de meus sonhos esta noite. Ele está aqui fora, 
do outro lado do muro, apenas aguardando para 

atacar com seus violinos, sinos, e índios 
Sioux. Na cozinha, dentro da caixa bran-
ca, descansam os pedaços de bacon que 
sobreviveram ao massacre. Na televisão, 
o negro toma conta do que há minutos 
atrás foi um chuvisco de fora do ar.

Caroline estava deitada, com sua cami-
sola que mal cobre a bunda quando arranjou um namorado. No 
mesmo instante, eu, Clint, Morricone e os pedaços de bacon 
refl etíamos sobre nossas condições. Amanhã preciso 
acordar cedo para assistir à corrida, numa tentativa 
frustrada de ressuscitar o ontem. Mas, não te-
nho erva para o chimarrão. Walter Franco, 
sim. No pátio dos loucos, ele está sen-
tado com sua viola e sua cuia, bom-
ba e água fervendo na fogueira 
que construiu ao chão, per-
to da bota. Clint Eas-
twood usaria espo-
ras, portanto 
não é ele.

A i n d a 
dava pra sentir 

o cheiro de churrasco na 
casa de Pedro Galvão quando, na 
terça-feira, cheguei ao iniciar a tarde. Os 
dois cachorros, um branco e outro marrom, como 
contam os vizinhos, agora são apenas dois pedaços de 
carvão que ninguém teve a ousadia de ajuntar do meio das 
brasas ainda quentes na tapera. Na casa, morava Pedro, 
que, vivendo de esmolas e caridade alheia, sustentava mais 
três fi lhas no casebre. Uma fugiu pela janela, outra foi arras-
tada pela porta dos fundos, e a terceira sumiu nas chamas, 
junto com os dois cachorros. Contam os curiosos que as me-
ninas, as três com alguma defi ciência física ou mental, cos-
tumavam dormir na companhia dos cuscos. 

Antônio Vandrezi, 10, cutucava com uma meia vara a bu-
chada sangrenta de um dos toquinhos de carvão expostos 
no meio das cinzas. Chego perto e pergunto o que aconteceu 
ali. Ele aponta com o dedo Bolinha, o maior, e Pinta, a menor 
e sem cabeça.  Toninho mora na casa ao lado, que quase foi 
consumida pelas chamas também, não fosse a efi ciência 
do corpo de bombeiros da cidade vizinha. Sargento Gross 
comentou que demora até a Polícia Militar avisar a outra PM 
para que esta possa acionar os bombeiros. Eles demoraram 

cerca de 20 minutos, 
após terem recebido 

a ligação da PM 
até chegar ao 

incêndio. “Vin-
te minutos 
numa casa 
de madeira 
é o mes-
mo que ta-

car 
f o g o 
em gasoli-
na”, comenta o 
sargento.

Dois dias antes do comentário 
do bombeiro, Pedro Galvão saiu de 
casa ao meio-dia, como de costume, car-
regando sua bolsa de lona em direção ao cen-
tro da cidade. Sentia que as pessoas 
relutavam em lhe dar a mão, como se 
a amputação em seu membro, ocasio-
nada por um acidente em uma serra-fi -
ta, fosse um tumor maligno que pode-
ria ser transmitido pelo toque. Mas dar 
a mão era o símbolo de dignidade de 
Pedro. Voltou para casa no fi m do dia. 
E que mania feia que tinha de acender 
as pontas de cigarro que encontrava 
no chão da cidade na chama do fogão 
à lenha. Dormia sempre cedo, pois 
acordava junto com o sol para empi-
lhar as folhas de papelão que recolhia 
em frente ao barraco. Cobriu Márcia, a 
com “pobrema na cabeça”, Silvana, a 
“Silva Loca”, que ia todo dia à mesma 
loja comprar os mesmos óculos, e deu 
um beijo de boa-noite na sua preferi-
da, a mais nova, que ele não ousava 
pronunciar o nome, e que jamais havia 

levantado da cama.

Cumprindo o ritual, certifi -
cou-se que todas estavam 

dormindo. E deixou 
cair a brasa do can-

to da boca.
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Tributo a Me
Filosofi a e Lingua-
gem: a Experiência 
Literária

Um desses horizontes pelos quais 
podemos circunscrever a íntima rela-
ção da fi losofi a com outros níveis de 
discurso é a experiência da linguagem. 
A linguagem – assegura Merleau-Pon-
ty – é o tema universal da fi losofi a. Ela 
é, por excelência, uma forma originária 
de experiência capaz de fundar todo 
discurso fi losófi co e que a literatura 
vem exprimir de modo exemplar. Ora, 
em que sentido, então, a linguagem e, 
mais notadamente, a literatura, traz à 
tona um gênero de experiência gratui-
tamente ontológica? 

Merleau-Ponty explora a tese de que 
ao ‘tornar-se mundo’, a linguagem é 
uma forma privilegiada de experiên-
cia. Ela se reinveste totalmente em 
nossa vida, encarnando-se, por assim 
dizer, no mundo percebido, assumin-
do ali uma aquisição cultural. O que 
a experiência linguística revela, por 
exemplo, é que, numa obra literá-
ria, o sentido não está ‘posto’, mas 
‘suposto’, obliquamente engajado 
enquanto práxis silenciosa. Nesse 
instante, redescobre-se uma ‘vida 
interior’ na linguagem, uma espé-
cie de fecundidade sui generis en-
quanto ato expressivo de criação, 
por meio do qual a língua se com-
preende como um sistema resso-
nante. Encarnando-se na super-
fície da escrita, a imanência da 
linguagem é, ao mesmo tempo, 
transcendência, justamente 

porque ela se reveste do poder 
de devorar os signos, vivendo à 

beira deles, lateralmente. É o que, 
admiravelmente, Clarice Lispector 

testemunha quando considera que:

Eu tenho à medida que de-
signo – e este é o esplendor 

de se ter uma linguagem. Mas 
eu tenho muito mais à medida 

que não consigo designar. A re-
alidade é a matéria-prima, 

a linguagem é o 
modo como 

vou bus-
c á -

No coração
da história

O ano de 2008 tornou-se, 
sem dúvida alguma, um mar-
co especial de celebração. 

Cem anos atrás, nasciam dois 
importantes pensadores que, 

além de ligados por relações 
de amizade, vieram a modi-
fi car, signifi cativamente, o 
cenário das ideias no século 

20: Maurice Merleau-Ponty e 
Claude Lévi-Strauss. Eles se 

conheceram ainda na segun-
da metade dos anos 1920, pe-

ríodo em que eram jovens es-
tudantes de fi losofi a na École 

Normale Supérieure de Paris, 
se somando à companhia de 

Jean-Paul Sartre e de Simone 
de Beauvoir. Lévi-Strauss, em 

seguida, passa a se dedicar 
aos estudos etnológicos, vindo 

a revolucionar a antropologia 
para além das diretrizes até 

então vigentes, sobretudo do 
ponto de vista metodológico. 

O conceito de ‘estrutura’ intro-
duzido sob uma nova dinâmi-

ca interpretativa deu a tônica 
dos novos rumos da pesqui-

sa antropológica, a partir da 
premissa de que não existem 

etnias superiores, mas, tão so-
mente experiências culturais 

diferentes. A cultura humana 
ou o ‘fato social’ não é uma 

‘coisa’ ou uma ‘ideia’ (confor-
me ditava a velha cartilha de 

inspiração positivista da socio-
logia até então predominante), 
mas a expressão mais genu-
ína de outra lógica mais am-
pla e profunda, qual seja: há 
um processo estruturante de 
gênese da sociedade, na me-
dida em que o contexto social 
(seja ele qual for) jamais deve 
ser visto de fora pelo cientista, 
mas numa visão de conjunto 
em que o pesquisador já se 
encontre inserido ou engajado 
nele. A estrutura, como bem 
observara Merleau-Ponty, “é, 
antes, praticada como óbvia”, 
imersa na própria experiência 
sociológica. O que a obra de 
Lévi-Strauss já encampa, a 
partir de 1930, é uma investi-
gação que não prescinda da-
quele ‘equivalente vivido’ que 
nutre o labor da práxis etnoló-
gica. Desse modo, rompe-se, 
a partir daí, o clássico modelo 
binário da dicotomia sujeito/
objeto, para dar lugar a um 
novo estatuto de compreensão 
da realidade social: esta deixa 
de ser apenas uma ‘regularida-
de compacta’ para tornar-se 
um “sistema efi caz de sím-
bolos ou uma rede de valores 
simbólicos” (MERLEAU-PONTY, 
1960, p. 145). Tal é a originali-
dade que a noção de estrutura 
permite gerir: a de “construir 
um sistema de referência ge-
ral onde possam encontrar lu-

gar o ponto-de-vista do indígena, o do 
civilizado e os erros de um sobre o outro, 
construir uma experiência alargada que 

se torne, em princípio, acessível para ho-
mens de um outro país e de um outro tem-

po” (MERLEAU-PONTY, 1960, p. 150).

São, especialmente, signifi cativos estes co-
mentários que Merleau-Ponty devota à obra do 

amigo, cuja afeição intelectual é uma amostra do 
que viria, de fato, se tornar o pensamento do século 

20: um verdadeiro celeiro de comunhão de ideias, 
como de tensões teóricas igualmente profícuas. Mer-

leau-Ponty via nos trabalhos não só de Lévi-Strauss, 
como o que acabamos de registrar, mas também de 

Freud, Husserl, Whitehead, entre outros, o combustível 
indispensável para alimentar o desenvolvimento de uma 

nova era do pensamento, num diálogo crítico, mas fecundo 
com a tradição fi losófi ca e com a ciência clássica. Merleau-

Ponty se mostra um leitor fervoroso da cultura do tempo dele, 
evitando, fatalmente, limitar, endogenicamenete, a refl exão 
fi losófi ca. Nesse sentido, a obra dele se defi ne como um deba-
te vivo, multidisciplinar, ampliando-se, consideravelmente, num 

raio de abrangência a outros campos ou abordagens do saber. É 
nessa direção que podemos melhor situar a obra, quando, em dife-

rentes momentos, o leitor é lembrado de que a tarefa da razão deve 
aprofundar a noção de uma ‘experiência alargada’, num terreno em 

que tanto o fi lósofo quanto o cientista, uma cultura e outra, sejam inte-
ligíveis, sem redução nem sobreposição metódica ou teórica. “A tarefa 

é, pois, alargar nossa razão para torná-la capaz de compreender aquilo 
que em nós e nos outros precede e excede a razão” (MERLEAU-PONTY, 

1960, p. 154). É, aqui, que temos uma boa pista para trilhar a fi losofi a de 
Merleau-Ponty, uma fi losofi a, diga-se de passagem, que abriria, intrepida-

mente, inúmeros outros caminhos, pelos últimos cem anos de história do pen-
samento, oferecendo-nos um mapa que orienta e recoloca o lugar mais próprio 

de alguns temas e questões. Passemos, então, agora, a explorar, mesmo que 
brevemente, algumas destas sendas temáticas abertas.

Filosofi a como Ontologia Concreta
“A verdadeira fi losofi a” – retrata Merleau-Ponty – “consiste em reaprender a ver o 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 1945, p. XVI). O que se acena fundamentalmente aqui 
é o gesto que mobiliza a verdadeira práxis fi losófi ca, aquela que, desde os tempos 
gregos com Platão e Aristóteles, orienta-se pelo espírito de inquietude, de espan-
to ou de encanto em face da physis e da existência. Este caráter estritamente 
pedagógico quanto à natureza da fi losofi a rememorado por Merleau-Ponty vem 
indicar a radicalidade que lhe é própria, à medida que ela não mais pode 
consumir-se numa mera refl exão abstrata ou etérea dos acontecimentos. A 
ontologia enquanto meditação sobre o sentido do humano, isto é, do ser no 
mundo, tem que assumir outro estatuto enquanto discurso: ela deixa de 
ser uma atitude exclusivamente contemplativa ou impermeável à história 
e à experiência das coisas para engajar-se, encarnar-se no curso mes-
mo da estrutura do acontecimento. Com esse intuito, Merleau-Ponty 
reconstrói, radicalmente, a ontologia em novas bases, buscando jus-
tamente ultrapassar a crise de nossa cultura ocidental, crise já diag-
nosticada, seja pelas análises de Freud e Husserl, seja como vimos 
pelas profícuas pesquisas realizadas por Lévi-Strauss.

Nessa direção, a posição de Merleau-Ponty consiste em mos-
trar que a fi losofi a (enquanto ontologia) não prescinde do con-
tributo das ciências; nem estas podem prescindir da animação 
ontológica de fundo que as preside. Ciência e Filosofi a não se 
reduzem, pura e simplesmente, a duas formas de discurso, 
por princípio, excludentes. Elas, na verdade, se exigem mu-
tuamente numa só comunhão de princípios, colaboração 
recíproca e contínua. É temerária, aqui, qualquer sobre-
posição disciplinar ou teórica, pois “uma ciência sem 
fi losofi a não saberia, ao pé da letra, do que fala. Uma 
fi losofi a sem exploração metódica dos fenômenos 
chegaria apenas a verdades formais, isto é, a erros” 
(MERLEAU-PONTY, 1996, p. 119). 

É dessa forma que a ontologia, no sentido em 
que Merleau-Ponty assim a concebe, nos reme-
te às raízes mais profundas de todo saber, de 
toda forma de discurso filosófico ou cientí-
fico, diagnosticando eventuais equívocos 
teóricos e, ao mesmo tempo, sendo capaz 
de acenar outras direções ou horizontes 
possíveis de encaminhamentos.

CMYK
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erleau-Ponty:
la – e como não acho. Mas 

é do buscar e não achar que 
nasce o que eu não conhecia, 

e que instantaneamente reco-
nheço. A linguagem é o meu 

esforço humano. Por destino 
tenho que ir buscar e por des-

tino volto com as mãos vazias. 
Mas – volto com o indizível. 

O indizível só me poderá ser 
dado através do fracasso da 

minha linguagem. Só quando 
falha a construção, é que ob-

tenho o que ela não conseguiu 
(LISPECTOR, 1977, p. 20).

Esta íntima relação de princípio en-
tre o dizível e o indizível destacada 
aqui mostra o privilégio e o poder de 
transcendência da linguagem que 
não se reduz à estrutura apenas sin-
tática. A linguagem se transfi gura, 
semanticamente, pragmaticamen-
te, e é, excepcionalmente, este 
devir ou movimento que Merleau-
Ponty visa, precisamente quando 
busca chamar a atenção para o 
aspecto criador da experiência 
linguística que uma obra literária 
ilustra tão bem. É sob esse ângu-
lo, diz o fi lósofo, que a tarefa “da 
literatura e aquela da fi losofi a 
já não mais podem ser separa-
das” (MERLEAU-PONTY, 1996, 
p. 36), uma vez que a “obra de 
um grande romancista está 
sempre carregada de duas 
ou três ideias fi losófi cas” 
(MERLEAU-PONTY, 1996, p. 
34). Esta condição é o que 
permite reconhecer o fato 
de que “a literatura jamais 
foi tão ‘fi losófi ca’ quanto no 
século 20, pois nunca refl etiu 
tanto sobre a linguagem, so-
bre a verdade, sobre o sentido 
do ato de escrever” (MERLEAU-
PONTY, 1960, p. 198). Não fal-
tarão, ao longo deste percurso 
secular, inúmeros escritores que 
instituíram, sob o signo dos es-
critos deles, um impulso fi losófi co 
de primeira grandeza. Vejamos, por 

exemplo, Proust, Balzac, 
Gide, Camus, mas 

também Gui-
m a r ã e s 

R o s a , 
Cla-

rice Lispector... Ao mesmo tempo, não 
deixa de ser notável o ímpeto literário 

que também se insurge de várias refl e-
xões de fi lósofos, como Gabriel Marcel e 

Sartre. O primeiro se dedicou a escrever vá-
rias peças de teatro. O segundo, além de pe-

ças teatrais, produziu, notavelmente, vários ro-
mances, partindo de situações bem concretas, 

sempre evocadas a partir de questões insurgen-
tes das obras dele mais tecnicamente fi losófi cas.

Filosofi a e Arte
Outro aspecto fundamental da refl exão de Merleau-

Ponty foi a contribuição dele voltada para a fi losofi a 
da arte. Do cinema à pintura, o fi lósofo motivara, em vá-
rios ensaios, o quanto fi losofi a e arte estão interligadas. 

O exemplo da experiência pictórica é um registro constante 
nas preocupações fi losófi cas dele. Se há um tema de fundo 

que, após o impressionismo francês, conclama a refl exão es-
tética, esse tema é excepcionalmente o elemento de transito-

riedade da natureza, o instante fugidio, ou, para retomar uma 
conhecida expressão de Malebranche, “o mundo como obra ina-

cabada”. Merleau-Ponty vê, por exemplo, na obra do pintor francês 
contemporâneo, Paul Cézanne, essa intuição corrente de que a cria-

ção artística não se coloca numa relação de sobreposição refl exiva 
ao mundo, às coisas. A “visão do pintor não é mais o olhar posto sobre 

um fora, relação meramente ‘físico-óptica’ com o mundo. O mundo não 
está mais diante dele por representação: é antes o pintor que nasce nas 

coisas como por concentração e vinda a si do visível” (MERLEAU-PONTY, 
1985, p. 69). Muito pelo contrário, pelo exercício do olhar, o artista realiza 

uma espécie de trabalho arqueológico: a arte permite escavar a experiência 
de um mundo ainda em estado bruto, selvagem, um mundo barroco. “É este 

mundo primordial que Cézanne quer pintar” – relata Merleau-Ponty – “e eis 
porque seus quadros dão a impressão da natureza à sua origem” (MERLEAU-

PONTY, 1996, p. 18). Nessa perspectiva, espaço e conteúdo se mesclam: o pintor 
nasce nas coisas e, vice-versa, as coisas nascem a ele, recriando uma só alquimia, 

um só quiasma, uma só “unidade viva” com o mundo. Assim, tal é o fascínio que 
o pintor André Marchand descreve ao passear pela fl oresta: “Numa fl oresta, várias 

vezes senti que não era eu que a olhava. Em certos dias, senti que eram as árvores que 
me olhavam, que me falavam” (CHARBONNIER, 1959, p. 143-145).

Filosofi a, História, Política
Aos olhos de Merleau-Ponty, a fi losofi a também é uma forma de engajamento 

histórico. Marx, a este propósito, já lembrava o leitor de que os fi lósofos não 
surgem como cogumelos, mas são frutos do tempo deles, da época deles. A 
fi losofi a se encarna na vida, na dimensão mais profundamente radical. Há, 
aqui, um domínio mais amplo da práxis em que a essência é inseparável 
do fato e que, portanto, teoria e prática se implicam inextrincavelmente. 
Ora, o homem está sempre imerso, dentro da história, jamais acima ou 
fora dela, tomando-a de um único olhar. Eis porque, se há um precio-
sismo da história para o fi lósofo, então, vice-versa, há uma preciosi-
dade da fi losofi a para o historiador.

Merleau-Ponty então diz que “a abertura a um mundo natural 
e histórico não é uma ilusão e não é um a priori, é nossa im-
plicação no Ser” (MERLEAU-PONTY, 1964, p. 117). A ‘história’ 
– observa Merleau-Ponty –, 

Envolve-nos a todos, cabe a nós compreender que 
o que podemos ter de verdade não se obtém con-
tra a inerência histórica, e sim por seu intermé-
dio. Superficialmente pensada, a história des-
trói qualquer verdade; pensada radicalmente, 
funda uma nova idéia de verdade. Enquanto 
conservo em meu íntimo o ideal de um es-
pectador absoluto, de um conhecimento 
sem ponto-de-vista, não posso ver em mi-
nha situação senão um princípio de erro 
(MERLEAU-PONTY, 1960, p. 137). 

Nesse contexto mais amplo, não po-
demos ignorar a situação histórica. A 
“filosofia não pode ser um diálogo do 
filósofo com a verdade, um juízo su-
perior sobre a vida, o mundo e a his-
tória, como se a filosofia estivesse 
fora deles, – e não pode também 

subordinar a qual-
quer instância ex-
terior a verdade 
reconhecida inte-
riormente” (MER-
L E A U - P O N T Y , 
1953, p. 36). Há 
uma carne da história que 
nos reveste inteiramente, a 
cujo tecido, umbilicalmente, 
estamos ligados. A própria 
história exprime essa expe-
riência profundamente con-
sanguínea de nossos laços 
carnais com o outro, o mun-
do e a existência em geral.

Ora, para Merleau-Ponty, é, 
absolutamente, essa prerro-
gativa da interação Filosofi a-
História que torna a experiên-
cia política fi losofi camente 
possível. Ao re-construir essa 
historicidade nada mais faze-
mos do que reanimar aquele 
‘parto perpétuo’, no qual vem 
à luz o sentido da história. A 
situação na qual o homem se 
engaja é o berço desde onde 
brota toda signifi cação polí-
tica, haurindo um sentido to-
talmente novo da práxis. As-
sim, a ação humana jamais é 
absolutamente imparcial ou 
neutra, isto é, sem ponto-de-
vista. Ela toma parte do mun-
do, interroga o sentido último 
da razão de ser e, com isso, 
se inscreve como experiên-
cia de uma adesão perpétua 
ao próprio mundo.  

Esse sumário, mas pene-
trante inventário, que ora 

matizamos em torno do 
pensamento de Merleau-

Ponty é apenas um convi-
te de estímulo à leitura da 

vasta e desafiadora obra. 
Nesse sentido, divulgamos 

ao leitor uma listagem dos 
livros de Merleau-Ponty que 
se encontram traduzidos e 

publicados no País.
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Os Suspeitos
(The Usual Suspects)

Bryan Singer

Stephen Baldwin, Gabriel

 Byrne, Kevin Spacey,
Benicio Del Toro

11 prêmios (Oscar de 

Roteiro e Ator Coadjuvante 
para Kevin Spacey)

106 min.

EUA, ALE, 1994. Cor.

Fernanda Takai

Onde brilhem os olhos seus

2007

MPB

Indicado por:

Julliane Brita

Dean Keaton (Gabriel Byrne) é um ex-

policial que após entrar no mundo crime 

tenta entrar na linha. Roger ‘Verbal’ Kint 

(Kevin Spacey) é um defi ciente físico que 

fala por três e, tal como Michael McManus 

(Stephen Baldwin), Fred Fenster (Benicio 

Del Toro) e Todd Hockney (Kevin Pollak), 

vive de pequenos roubos. Os cinco estão 

detidos na polícia de Nova Iorque para re-

conhecimento em uma situação de roubo 

de carregamento de armas. Após serem 

liberados da delegacia, os cinco unem for-

ças para um crime infalível e acabam en-

volvidos em um dos planos arquitetados 

pelo misterioso Keyser Soze, um terrorista 

húngaro conhecido como um intelectual 

do crime, uma lenda. 

O plano é roubar a soma de US$ 91 mi-

lhões que está em um barco para uma 

negociação de drogas. Entretanto, algo dá 

errado e quase todos morrem na explosão 

da embarcação. Restaram apenas duas 

pessoas: um tripulante e Verbal Kint, que 

acaba na mão da polícia e narra a histó-

ria – apesar de o ponto de vista ser o do 

detetive Dave Kujan –.

É um fi lme que pode ser lido sobre o con-

ceito que o mestre Alfred Hitchcock no-

meou de “Who-dunit”, ou seja, narrativa 

em formato de quebra-cabeças instiga o 

espectador a descobrir a identidade do 

criminoso: não importa quem ele é, mas 

como chegar até ele. E para isso, Synger 

abusa da montagem não-cronológica e 

carrega o fi lme de falsas pistas e esconde 

indícios que, difi cilmente, são revelados 

de forma mais fácil numa segunda leitura.

Os Suspeitos é um thriller como poucos, 

inteligente, com toques do cinema noir. 

Arrastou a crítica em 1985: de ótimo a bri-

lhante, os adjetivos escorreram por todos 

os lados. Quem é iniciado na cinemato-

grafi a deste diretor por este fi lme, ou pelo 

independente Linha Direta (1993), com o 

qual ganhou Sundance, difi cilmente ima-

gina que é ele quem assina a direção de 

X-Men, X-Men 2, Superman – O Retorno 

e, recentemente, Operação Valquíria, que 

o elevaram ao patamar de um dos mais 

respeitados cineastas de fi lmes de ação e 

aventura de Hollywood.

 Inesperado
Respeitável
   Arquivável

   Épico
 Digno 
Sublime

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Sempre me pareceu um esparramar de ondas 
lentas. Impassíveis diante de turbulências, que, 
por sinal, pareciam não afetá-las tal era a constân-
cia que carregavam. Era essa metáfora praiana que 
me aparecia quando ouvia uma música interpretada 
por Nara Leão, que conheci por causa da paixão de-
senfreada por Chico Buarque. Ela, por sinal, foi uma das 
responsáveis por mostrar Chico ao Brasil, já que dizem 
línguas muito más que a voz do compositor de olhos de 
ardósia não o levaria longe.

Não é disso que se fala aqui, mas esse é o ponto de partida 
para que seja entendido o primeiro álbum solo da vocalista do 
Pato Fu Fernanda Takai: Onde brilhem os olhos seus (2007). Foi 
o multiuso Nelson Motta quem primeiro a apelidou de “Nara Leão 
do pop-rock” e ajudou a alinhavar o disco. A produção do marido e 
colega de banda John Ulhoa deu o toque ‘ultraje moderno’, e a voz 
de Fernanda, o que se espera: dócil, suave e despretensiosa.

O repertório é velho conhecido aos ouvidos. Diz que fui por aí 
abre o disco e cumpre a função de apresentar o fi o-condutor da 
obra. Já está nessa canção a batida pop da reinvenção das mú-
sicas escolhidas e a interpretação que deu a Fernanda Takai a 
responsabilidade de homenagear a Musa da Bossa. A seguinte, 
Lindonéia, de Caetano e Gil, é o Tropicalismo revisitado num tom 
um tanto ‘brega’ demais. Filhas de arranjos que custaram a con-
vencer o ouvido foram a saturada Debaixo dos caracóis dos seus 
cabelos, ainda gordurosa, e Seja o meu céu – faixa de que foi ex-
traída a frase-título do CD –, a que mais desagrada. O compasso 
acelerado escolhido para ritmá-la destoou de tal forma rude da 
original que não suportei ouvi-la mais de duas vezes.

A mineirice de Takai casou-se perfeitamente com o carioquês 
carregado da capixaba Nara Leão em Com açúcar, com afeto, que 
teve substituída a melodia açucarada de Chico Buarque por um 
toque espevitado dos arranjos conhecidos nas músicas do Pato 
Fu. Canta, Maria e Descansa coração são deliciosas; e Insensa-

tez, clássico de Jobim, ganha uma das melhores versões que 
já ouvi. Ao fi nal, um CD que merece audição pela 

ousadia despretensiosa.

Não há como desvin-
cular esse disco da traje-

tória da banda mineira Pato Fu. Afi r-
mo, sem dúvida, que no álbum Onde brilhem 

os olhos seus a voz de Fernanda Takai e os arranjos 
de John Ulhoa carregam toda a identidade da banda, 
da qual o casal faz parte, misturado com lembran-
ças da musa da Bossa Nova, Nara Leão. Takai e Nara 
se assemelham pelo timbre da voz; não há como não 
relacionar a grandeza da interpretação das duas can-
toras; quando embalados pelo som da nova bossa nos 
deixamos viajar pelos anos 1960. O trabalho feito por 
Fernanda Takai e os outros idealizadores do álbum 
merece aplausos. Quando fazia 18 anos da morte de 
Nara, o disco veio para ser a homenagem mor àquela 
que imortalizou com a voz inesquecível o ritmo de João 
Gilberto, Vinicius e Tom Jobim. 

A recepção ao álbum não foi tão boa quanto a espera-
da. O que fi ca, entretanto, é o registro de uma obra mag-
nífi ca que se iguala, em patamares sublimes, à obra de 
Nara Leão. Das 13 faixas, com as quais o disco fascina, 
apenas duas se mantém mais próximas das originais: 
Diz que fui por aí, que abre o disco, e Ta-hi, que encerra 
a viagem deslumbrante pelas veredas de Nara e dos no-
mes que ela imortalizou.

A trinca Seja o meu céu, Estrada do sol e Trevo de 
quatro folhas sintetiza a cultura, o regionalismo e 
as crenças brasileiras. Com a nova roupagem feita 
nesse disco, ritmos nordestinos e folclóricos se mis-
turam a batidas eletrônicas, como se conduzissem 
a procissão de desvelo do som de Nara na novís-
sima interpretação. O clímax do álbum fi ca por 
conta de Descansa coração e Canta, Maria, esta 
última escrita por Ary Barroso. Na primeira, Fer-
nanda nos coloca numa situação sufocante, ao 
quase derramar a canção em lágrimas de quem 
desistiu: Descansa coração e bate em paz. O co-
ração da cantora parece esvaecer na interpreta-
ção que sintetiza a confusão do compositor e 
da intérprete. Quando chega à canção de Ary, o 
despejo de emoções continua. A simplicidade 
da letra faz ressoar as ordens, canta, Maria! 
Subsequente ao coração carregado, Takai se 
justifi ca: Canta que a vida é um dia, Maria é 
meu amor, amor que me faz chorar.

 

MALHAÇÃO 

SEGUNDA

Guilherme quer impressionar Juliana e 
tem a ideia de promover uma doação de 
alimentos no shopping em parceria com 
Kátia. Marina se encontra com Luciano e 
revela que Tomé quer que ele volte para 
Canoa Quebrada. 

TERÇA 

Luciano conta a Marina que foi assaltado 
e diz que precisa falar com Tomé. Alex, 
Bruno e Diego colocam um anúncio no 
colégio à procura de um baixista. Marina 
oferece metade do sanduíche que ga-
nhou de Alex a Luciano.    

QUARTA 

Alex e Luciano discutem com Marina. 
Guilherme convida Juliana para ir ao 
evento da doação de alimentos. Caio 
descobre que Olga é uma importante pa-
ciente de seu pai e que tem pouco tempo 
de vida. Luciano e Marina se beijam.   

QUINTA 

Marina e Luciano planejam voltar 
para Canoa Quebrada. Veridia-

na tenta convencer Luciano 
de que Marina deve perma-
necer na casa de Olga para 
ter uma vida melhor. Mari-
na, Rejane e Rudá esperam 
Luciano para partir, mas 
ele não chega.  

SEXTA 

Marina desiste de esperar 
por Luciano. Rodrigo pro-
va para Guilherme, Kátia 
e Mauro que a instituição 
escolhida para receber os 
alimentos não é idônea. 
Marina revela a Juliana 
que tentou fugir por se 
sentir rejeitada por Olga e 
a avó escuta o desabafo. 

SÁBADO 

Não há exibição.   

NEGÓCIO DA CHINA 

SEGUNDA

Zuleika pergunta a Tozé o motivo de seu 
sumiço, mas o rapaz teme por sua se-
gurança e não conta nada. Maralanis e 
Edmar se desesperam por não consegui-
rem acordar Flor e chamam uma ambu-
lância. Diego tenta falar com Antonella.  

TERÇA  

Depois de falar com Suzete, Lívia procura 
João na padaria. Stelinha alerta Wu que 
Theo pode ir ao outro plano e resgatar 
Flor, mas Wu garante que isso não irá 
acontecer. Júlia chega à casa da mãe e 
Denise vem tirar satisfações por ela ter 
falado com Mauro. 

QUARTA  

Theo diz que precisa voltar à medita-
ção para ajudar Flor, mas Otávio avisa 
que terá que evitar esforços durante pelo 
menos uma semana. Tozé conta para 
Zuleika o que Violante ouviu no quarto 
de Flor de Lys e ela decide investigar Ste-
linha.  

QUINTA  

Adriano insiste em levar Abigail em casa. 
Carminda devolve o anel de noivado a Zé 
Boneco. Tozé avisa a Belarmino e Aurora 
que devem tomar cuidado redobrado por 
causa do dinheiro do pen drive. Joelma 
conta para Abigail que Antonella está 
grávida. 

SEXTA  

Diego tenta se entender com Antonella, 
mas ela passa mal e ele fi ca intrigado. 
Denise entrega os prontuários para Ra-
miro, que a pede para alterá-los, falsifi -
cando a letra de Júlia. Stelinha pede para 
procurar o pen drive na casa de Edmar.  

SÁBADO  

Augusta conta a Diego sobre o suposto 
erro médico e diz que precisa falar com 
Júlia com urgência. Lívia e João namo-
ram na praça. Heraldinho comenta com 
Luli que teme que algo aconteça com ela. 
Edmar fi ca ao lado de Flor de Lys e tenta 
falar com ela.

TRÊS IRMÃS

SEGUNDA 

Violeta recebe Suzana enquanto Dora 
assiste à cena, paralisada. Eros descobre 
um tratamento para Sandro nos Estados 
Unidos. Baby avisa a Glauco e Sávio que 
eles não poderão mais usar roupas pre-
tas. 

TERÇA 

Dora enfrenta Xande e Suzana agradece 
a irmã. Alma desconfi a dos documentos 
que mostram a dívida da farmácia, mas 
avisa a Dora que elas correm o risco de 
perder o empreendimento. Eros conta a 
Liginha seu plano para levar Sandro aos 
Estados Unidos.

QUARTA 

Virgínia teme perder a farmácia. Virgínia 
vê Excelência chegar à cidade e os dois 
fi cam abalados com o encontro. Gregg 
conta a Polidoro que o pai de Violeta já 
cobiçava a Praia Azul antes dela. 

QUINTA 

Waldete pede ajuda a Alcides para salvar 
Suzana de Violeta. Polidoro convida Leo-
nora para almoçar. Paulinho alerta Suza-
na sobre Violeta e estranha a reação da 
irmã.  Duda conversa com Virgínia sobre 
Toninho.

SEXTA 

Suzana some e Dora sai para procurá-la. 
Xande fala com Excelência e manda seus 
capangas levarem Suzana para o lugar 
combinado. Paulinho acusa Violeta pelo 
desaparecimento da irmã. Waldete ouve 
Excelência falar ao telefone com Xande e 
avisa Virgínia.

SÁBADO 

Xande obriga Suzana a ligar para casa e 
inventar uma desculpa. Todos fi cam ali-
viados, mas Alma e Virgínia não se con-
vencem. Galvão se solidariza com Alma 
enquanto Baby conversa com Dora. San-
dro e Eros voltam à Caramirim.

CAMINHO DAS ÍNDIAS

SEGUNDA 

Raj diz a Duda que não casará com ela 
e é  expulso da casa de Chiara. Opash 
e Shankar se encontram na rua e fi cam 
incomodados. Shankar revela a Bahuan 
que foi apaixonado por Laksmi. Surya 

conta a Laksmi que Ravi está conversan-
do com uma estrangeira pela Internet. 

TERÇA 

Duda tem certeza de que Raj tem outra 
namorada. César diz a Zeca que quer 
abrir uma indústria farmacêutica e idea-
liza uma sociedade com a Cadore. Leinha 
e Zeca veem Duda na praia e percebem 
que ela está transtornada. 

 

QUARTA 

Maya se assusta com a confi ssão de 
Bahuan. Manu fi ca indignado ao saber 
que recebeu um intocável em sua casa e 
tenta disfarçar sua reação ao sacerdote. 
Maya diz a Bahuan que está disposta a 
desistir de tudo para fi car com ele.

 

QUINTA 

Pandit desconfi a que Manu está escon-
dendo algo. Opash diz à família que Maya 
vai dar o fi lho homem que falta na casa e 
Surya fi ca magoada. Duda resolve ir para 
a Índia.  Gaby diz a Ramiro que vai procu-
rar Raul para fazer um acordo. 

 

SEXTA 

Manu demonstra ter pressa para a rea-
lização do casamento de Maya e Pandit 
desconfi a. Chiara tenta convencer Duda 
a não viajar para a Índia. Shankar acon-
selha Bahuan a fi car na Índia. Kochi avi-
sa Maya que a família do noivo quer 
conhecê-la. 

 

SÁBADO 

Yvone fi nge arrependimento por ter bei-
jado Raul. Cadore percebe a proximidade 
do fi lho com Yvone e aconselha Raul a 
não seguir adiante. Leinha conversa com 
Júlia sobre Ravi. Pandit avisa a família de 
Opash que Maya é amaldiçoada para o 
amor.

OS MUTANTES

SEGUNDA 

Felipe puxa Bianca e diz que eles pre-
cisam ir embora para procurar Juno. O 
dinossauro corre atrás de Tarso e ele fi ca 

sem saída. Cris lança uma bola de 
energia contra o dinossauro, que foge. 
Sandra convida Batista para morar 
com ele, mas ele não aceita. 

TERÇA 

Valente chega à mansão. Magda diz 
que fará de tudo para expulsar Fabia-
na, a Mulher-Cobra, da escola de tea-
tro. Miguel fi ca preocupado com Nati. 
Nati acorda acorrentada no esconderi-
jo dos vampiros e grita por socorro. 

QUARTA 

Samira fi ca invisível e ataca Aline, que 
desmaia. Beto e Hiromi fi cam em aler-
ta. Maria lembra de Felipe e diz que 
ele poderá ajudar a encontrar Nati. 
Cris pressente que mutantes do mal e 
reptilianos estão próximos. Ele, Tarso e 
Luciano se escondem. 

QUINTA 

Cléo e Carvalho vestem as roupas de 
reptilianos e saem em direção ao la-
boratório. Kai conversa com a chefi a 
oculta. Melquior olha o cetro do poder 
e vê a imagem de Fog, Multi, Eléctron 
e soldados reptilianos se aproximando. 

SEXTA 

Samira conta que os bebês foram se-
questrados por Gór e Meta-Novo. Fer-
raz diz que pode ajudar Samira, se ela 
fi zer um favor para ele. Ferraz manda 
Samira destruir Marcelo em troca da 
sua liberdade. Ele sai, mas deixa a cha-
ve da cela cair de propósito. 

SÁBADO 

Samira ameaça Marcelo com espi-
nhos, enquanto ele tenta convencê-
la a mudar para o lado do bem. Os 
agentes do Depecom invadem a cela 
e apontam suas armas para Samira. A 
mutante avisa que irá matar Marcelo 
se alguém tentar alguma coisa.

 

REVELAÇÃO

SEGUNDA 

Lucas insiste em saber se é pai do fi -
lho de Victória. Diante da pergunta, 
Dra. Fernanda fi ca desconcertada 
e sem graça. A médica, com pesar, 
diz que Gabriel é fi lho de Fausto. 
Dra. Fernanda conta a Lucas que 
Victória e Fausto tiveram um envol-
vimento rápido. 

TERÇA 

George deixa Lucas constrangido 
na frente do grupo de jornalistas. 
O Prefeito minimiza a importância 
de Lucas frente aos jornalistas. Re-
nan fi ca irritado ao descobrir que as 
terras que vai herdar são as que Zé 
Conde estava acampado. 

QUARTA 

Victória fi ca desconcertada com a 
presença de Lucas. O rapaz insiste 
em levar a moça para casa, mas ela 
recusa a carona. Insatisfeito, Lucas 
diz a Vicky que gostaria de ser pai 
de Gabriel. Victória disfarça. Na fes-
ta, Nick faz amizade com o pessoal 
da banda. 

QUINTA 

Beatriz e Fausto se beijam louca-
mente. Emocionada, Rebeca ri 
e chora ao ver Léo pronunciando 
seu nome. Rebeca quer entender 
porque Léo se esconde por meio 
surdo-mudez. Léo revela que teve 
uma infância sofrida, seu pai bebia 
muito e matou sua mãe. 

SEXTA 

Para disfarçar, Fausto diz que Victó-
ria estragou a surpresa, pois o anel 
era um presente para ela. O anel 
fi ca grande em Victória e Fausto diz 
que vai mandar arrumar a jóia. Ma-
çarico pede para Pedrinho retornar 
à vida do crime. 

SÁBADO 

Fausto convida Lucas e Bia para 
dividir a mesa. Lucas e Beatriz re-
cusam o convite. Ermírio tem acon-
chego no colo de Débora. André 
planeja, com Raquel, cortar gastos 
supérfl uos. Ermírio e Débora enga-
tam papo sobre as difi culdades da 
vida.

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: O Dia em Que a Terra Parou (legenda-
do) – drama – sexta 14h10 e 19h15; sábado 
e domingo 16h20 e 19h15; segunda e terça 
14h10 e 19h15; quarta 14h e 21h10; quinta 
14h10 e 19h15.

Crepúsculo (legendado) – romance – sexta 
16h10 e 21h10; sábado e domingo 14h20 e 
21h10; segunda e terça 16h10 e 21h10; quar-
ta 16h e 19h; quinta 16h10 e 21h10.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – animação 
– sexta 14h e 17h55; sábado, domingo e 
quarta 14h30; segunda, terça e quinta 14h 
e 17h55.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comédia 
– sexta !!15h45,   19h30 e 21h30; sábado, 
domingo e quarta 16h10, 19h30 e 21h30; se-
gunda, terça e quinta 15h45, 19h30 e 21h30.

Cascavel JL Shopping

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

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

Sala 3: Crepúsculo (legendado) – aventura – 
diariamente 14h20, 16h40, 19h e 21h20.

Sala 4: O Dia Em Que A Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 17h25, 19h25 e 
21h30.

Madagascar 2 (dublado) – animação – dia-
riamente 13h50 e 15h40.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Um Faz de Conta que acontece 
(dublado) – diariamente 13h05, 15h20, 
17h35, 19h50 e 22h05. 

Barigüi 2: Foi Apenas Um Sonho (legenda-
do) – drama – sexta e sábado 11h10, 13h40, 
16h10, 18h40, 21h10 e 23h40; domingo 
11h10, 13h40, 16h10, 18h40e 21h10; segun-
da a quinta 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10. 

Barigüi 3: Madagascar 2 (dublado) – anima-
ção – sexta, sábado e domingo 11h05, 13h e 
15h05; segunda a quinta 13h e 15h05.

Sete Vidas (legendado) – drama – diaria-
mente 17h05, 19h45 e 22h25.

Barigüi 4: Austrália (legendado) – drama – 
diariamente 16h20 e 22h.

O Dia em Que a Terra Parou (legendado) – 

drama – diariamente 14h e 19h40.

Barigüi 5: O Curioso Caso de Benjamin But-
ton (legendado) – drama – sexta, sábado e 
domingo 11h25, 14h45, 18h15 e 21h35; se-
gunda a quinta 14h45, 18h15 e 21h35.

Barigüi 6: Sim, Senhor (legendado) – comé-
dia – sexta e sábado 12h10, 14h40, 17h10, 
19h30, 21h50 e 00h15; domingo 12h10, 
14h40, 17h10, 19h30 e 21h50; segunda a 
quinta 14h40, 17h10, 19h30 e 21h50. 

Barigüi 7: O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes 
(dublado) – animação – sexta, sábado e 
domingo 11h15 e 13h15; segunda a quinta 
13h15.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comédia – 
sexta e sábado 15h15, 17h30, 20h, 22h10 e 
00h20; domingo a quinta 15h15, 17h30, 20h 
e 22h10. 

Barigüi 8: Bolt – Supercão (dublado) – ani-
mação – diariamente 12h50.

Marley e Eu (legendado) – animação – sexta 
e sábado 17h15, 19h55 e 22h30; domingo a 
quinta 17h15 e 19h55. 

Surpresas do Amor (legendado) – comédia 
– diariamente 15h.

Verônica (nacional) – policial – sábado 
22h30.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Sim Senhor (legendado) – comé-
dia – diariamente 13h, 15h35, 17h50, 20h10 
e 22h30.

Estação 2: Um Faz De Conta Que Acontece 
(dublado) – comédia – diariamente 12h20, 
14h40, 17h, 19h20 e 21h35.

Verônica (nacional) – policial – sábado 
23h30.

Estação 3: Ausstrália (legendado) – drama – 
diariamente 16h10, 19h30 e 22h50.

O Grilo Feliz e Os Insetos Gigantes (dublado) 
– animação – diariamente 12h e 14h10.

Estação 4: O Corajoso Ratinho Despereaux 
(dublado) – animação – diariamente 12h30 
e 14h35.

O Dia Em Que a Terra Parou (legendado) – 
drama – diariamente 16h40, 19h, 21h20 e 
23h35.

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

Estação 6: O Curioso Caso de Benjamin But-
ton (legendado) – drama – 13h50, 17h10, 
20h30 e 23h45.

Estação 7: 
Quarentena (legendado) – terror – diaria-
mente 20h, 22h e 00h.

Madagascar 2 (dublado) – animação – dia-
riamente 12h, 14h, 16h e 18h.

Estação 8: Surpresas do Amor (legenda-
do) – comédia – diariamente 12h10, 14h20, 
16h20, 18h20, 20h20 e 23h.

Estação 9: Marley e Eu (legendado) – comé-
dia – diariamente 19h50 e 22h25.

Bolt – Supercão (dublado) – animação – dia-
riamente 13h20, 15h30 e 17h40.

Estação 10: Foi Apenas um Sonho (legen-
dado) – drama – diariamente 13h30, 16h, 
18h30, 21h e 23h30.

LONDRINA

Cine Catuaí

Sala 1: Barry e a Banda das Minhocas (du-
blado) – animação – diariamente 15h30 e 
17h30.

Austrália (legendado) – drama – sexta, sá-
bado, domingo e quarta 19h e 22h; segun-
da, terça e quinta 20h30.

Sala 2: O Corajoso Ratinho Despereaux (du-
blado) – animação – sexta, sábado, domin-
go e quarta 14h, segunda, terça e quinta 
16h.

Foi Apenas Um Sonho (legendado) – dra-
ma – sexta, sábado, domingo e quarta 16h, 
19h e 21h30; segunda, terça e quinta 18h e 
20h45.

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

Surpresas do Amor (legendado) – comédia 
– sexta, sábado, domingo e quarta 20h e 
22h; segunda, terça e quinta 20h.

Sala 4: Sim, Senhor (legendado) – comédia 
– sexta, sábado, domingo e quarta 15h, 
17h15, 19h30 e 21h45; segunda, terça e 
quinta 17h, 19h45 e 21h30.

Sala 5: O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 15h, 18h e 21h; segunda, 
terça e quinta 18h e 21h.

Sala 6: Um Faz De Conta Que Acontece (du-
blado) – comédia – sexta, sábado, domingo 
e quarta 14h, 16h, 18h, 20h e 22h; segunda, 
terça e quinta 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30.

Sala 7: Barry e a Banda das Minhocas (dubla-
do) – animação – sexta, sábado, domingo e 
quarta 14h.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comédia – 
sexta, sábado, domingo e quarta 15h45, 

17h45, 19h45 e 21h45; segunda, terça e 
quinta 17h, 19h e 21h.

 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 1: 

Sala 2: O Dia Em Que a Terra Parou (legen-
dado) – ação – diariamente 17h20 e 19h30.

Sete Vidas (legendado) – drama – diaria-
mente 22h15.

Sala 3: Marley e Eu (legendado) – diaria-
mente 20h e 22h30.

Sala 4: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – co-
média – diariamente 20h e 22h30.

Bolt – Supercão (dublado) – animação – 
diariamente 18h.

Cineplex 

Sala 1: Um Faz de Conta Que Acontece 
(dublado) – comédia – diariamente 15h10, 
17h10, 19h20 e 21h20.

Sala 2: Quarentena (legendado) – terror – 
diariamente 20h10 e 22h10.

O Dia Em Que a Terra Parou (legendado) – 
ação – diariamente 15h30 e 18h.

Sala 3: O Curioso Caso de Benjamin But-
ton (legendado) – drama – diariamente 
14h40, 17h45 e 21h.

Sala 4: Madagascar 2 (dublado) – ani-
mação – diariamente 16h.

A Troca (legendado) – drama 
– diariamente 18h30 e 21h10.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Marley e Eu (legenda-
do) – comédia – diariamente 
16h e 19h30.

Sete Vidas (legendado) – 
drama – diariamente 21h30.

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

Madagascar 2 (dublado) 
– animação – diariamente 
19h40.

Crepúsculo (legendado) 
– aventura – diariamente 
21h15.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Algumas contrariedades em seu lar. O 
fl uxo é favorável para conseguir jogar na 
loteria. Bom fl uxo para negócios. Prova-
velmente você estará envolvido em aju-
dar uma pessoa amiga com problemas 
de saúde.

Infl uxos excepcionalmente benéfi cos 
para a sua vida em conjunto com outras 
pessoas, o trabalho e as confi ssões. 
Procure ouvir mais as pessoas que te 
cercam pois elas lhe mostrarão os ca-
minhos.

Os estudos e as comunicações, no ge-
ral, continuarão favorecidos nessa fase, 
desde que já tenham sido iniciados de 
alguma forma. Alguma situação fi nan-
ceira irá impor-lhe mudança provisória 
de planos.

Início de um novo período profi ssional. 
Possibilidade de ver o seu talento melhor 
utilizado, produzindo assim uma melho-
ria, talvez em longo prazo. Fase de reco-
lhimento e necessidade de solidão.

Coopere com os colegas de trabalho e 
sua recompensa virá dessa colaboração. 
Prepare-se para entrar em um período 
repleto de importantes e defi nitivas reali-
zações, em todos os setores de sua vida.

Prepare-se, pois poderá receber uma 
notícia triste, vinda de alguém que você 
gosta muito. Uma pessoa muito espe-
cial para você não estará passando por 
momentos fi nanceiros muito favoráveis 
e felizes.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Os problemas com relação ao seu envol-
vimento amoroso continuam e, apesar 
de não estar mais empolgado, ainda não 
encontrará coragem sufi ciente para to-
mar uma atitude que termine numa boa 
este romance.

Os amigos leais o ajudarão em qualquer 
difi culdade e conseguirá realizar boa par-
te de seus anseios e desejos. Ótimo ao 
amor e ao trabalho. Seja otimista e apro-
veite as chances que surgirão agora.

A infl uência astral é a melhor para fazer 
novas amizades, contatos públicos, pois 
estará com ânimo para falar e infl uenciar 
favoravelmente os outros. Estímulo forte 
para o amor e as relações sociais.

Dia que poderá benefi ciá-lo nas ques-
tões pessoais, íntimas e familiares por 
que o signo atual o eleva em todos os 
sentidos. Pode demorar, mas conseguirá 
o que está pretendendo. Pense mais em 
seu lar.

O período da manhã será um tanto quan-
to complicado para você. Mas, à tarde, 
tudo deve melhorar sensivelmente. Con-
seguirá progredir no trabalho e será bem 
sucedido. Dê razão apenas às emoções.

Parentes muito chegados procurarão ter 
desentendimentos com você neste dia, 
não dê, portanto, motivos para isso. A in-
fl uência também não é propícia ao amor. 
Excelente, contudo, para os negócios.

“Essas melancolias, porém, também nos mos-
tram mais alguma coisa, que pode ser im-
portante para nossos estudos posteriores. 
Mostram-nos o ego dividido, separado em 
duas partes, uma das quais vocifera contra a 
segunda. Esta segunda parte é aquela que foi 
alterada pela introjeção e contém o objeto 
perdido. Porém a parte que se comporta tão 
cruelmente tampouco a desconhecemos. Ela 
abrange a consciência, uma instância crítica 
dentro do ego, que até em ocasiões normais 
assume, embora nunca tão implacável e injus-
tifi cadamente, uma atitude crítica para com a 
última. Em ocasiões anteriores, fomos levados 
à hipótese de que no ego se desenvolve uma 
instância assim, capaz de isolar-se do resto da-
quele ego e entrar em confl ito com ele. A essa 
instância chamamos de ‘ideal do ego’ e, a título 
de funções, atribuímos-lhe a auto-observação, 
a consciência moral, a censura dos sonhos e a 
principal infl uência na repressão”.

Psicologia de Grupo e Análise do 
Ego, Sigmund Freud

“Repórteres podem ser advogados de cau-
sas perdidas, padres confessores, carras-
cos, redentores. Têm noites de médicos e 
dias de coveiros. Alguns diriam abutres. 
Mas, como dizem os tiras, ‘alguém tem de 
fazer o trabalho sujo...’.

Crônicas de Repórter, Pedro Bial

“Apenas em um único campo de nossa civilização foi manti-
da a onipotência de pensamentos e esse campo é o da arte. 
Somente na arte acontece ainda que um homem consumi-
do por desejos efetue algo que se assemelhe à realização 
desses desejos e o que faça com um sentido lúdico produza 
efeitos emocionais – graças à ilusão artística – como se fosse 
algo real. As pessoas falam com justiça da ‘magia da arte’ e 
comparam os artistas aos mágicos. Mas a comparação talvez 
seja mais signifi cativa do que pretende ser. Não pode haver 
dúvida de que a arte não começou como arte por amor à 
arte. Ela funcionou originalmente a serviço de impulsos que 
estão hoje, em sua maior parte, extintos. E entre eles pode-
mos suspeitar da presença de muitos intuitos mágicos”.

Totem e Tabu, Sigmund Freud 

“O material [linguístico] comum que usamos ao falar em 
nossa língua materna parece estar protegido contra o es-
quecimento, mas sucumbe com frequência bem maior a 
outra perturbação, conhecida como ‘lapso da fala’. Os lap-
sos de linguagem que observamos nas pessoas normais 
dão a impressão de ser um estágio preliminar das chama-
das ‘parafasias’ que surgem em condições em condições 
patológicas”.

Sobre a Psicopatologia da Vida Coti-
diana, Sigmund Freud

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

Catatau, Paulo Leminski

“Tudo o mais que sei não cabe no que digo, já não 
há mais o que eu havia dito, já há só o que nunca 
se soube. Os sintomas. Os sintomas de tudo, os sis-
temas totais. Uma hipótese, uma remota possibili-
dade arremata um lance, uma causa perdida, uma 
visão beatífi ca, uma audição angélica. A figura é fi-
gurada. Desvidro-me. Não representa o que apre-
senta. Em outras palavras, são outra coisa. A fi gura 
continua a mesma, ocorrem acidentes no seu plano 
mas ela confi rma o que diz: os sintomas são esses, 
os sistemas são outros”.

Catatau, Paulo Leminski

“O poder do sistema baseia-se na crença das pessoas 
na sua impotência para opor-se a ele. Normalmente 
esta crença está bem fundada (os que transgridem 
as normas são castigados). Mas quando por uma ra-
zão ou outra bastante gente começa a ignorar as re-
gras e o fazem com impunidade, a ilusão colapsa por 
completo. O que se pensava que era natural e inevi-
tável vê-se como arbitrário e absurdo. ‘Se ninguém 
obedece, ninguém manda’.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb
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S e 
h o u -

vesse um 
botão start 

que nos obrigas-
se a dizer a ver-

dade, existiria sin-
ceridade em excesso 

e confusão na mesma 
proporção. As consequ-

ências seriam desastrosas 
se, num determinado dia, ao 

acordarmos, só pudéssemos 
falar a verdade. não podería-

mos fi ngir ser saboroso o arroz 
sem sal feito pela mãe, não po-

deríamos negar questionamentos 
sobre possíveis desvios de compor-

tamento, nem se dizer saciado após 
uma relação. no cinema, Jim Carrey 

interpretou no fi lme O mentiroso 
(1996) um personagem que, movido 
pelo desejo do fi lho, não conseguia 
mais mentir, somente ser sincero. A 
comédia cinematográfi ca mostra mini-
mamente o que poderia acontecer em 
vidas supersinceras. 

tentativas de criar a fórmula mági-
ca da verdade existem há anos. na 
década de 1950, a CIA, agência de 
inteligência norte-americana, encabe-
çou uma pesquisa para criar o “soro 
da verdade”. O MK-Ultra, como fi cou 
conhecido o projeto, não obteve su-
cesso. Das tentativas fi caram apenas 
sequelas e resultados insatisfatórios 
em mais de 10 anos de pesquisa. As 
substâncias usadas: de LSD (ácido 
lisérgico) a metanfetaminas. Ainda 
hoje há casos do uso de substâncias 
desinibidoras por polícias. Recente-
mente o jornal londrino The Times 
publicou uma reportagem dizendo 
que a polícia da Índia usará o “soro 
da verdade” para obter informa-
ções de um dos terroristas que ata-
caram um hotel em Mumbai. 

O suposto soro, segundo o jornal, 
seria o Pentoal Sódico, um tipo 
de barbitúrico com propriedades 
sedativas e anestésicas. Em al-
tas dosagens, a substância é 

utilizada na primeira fase das 
execuções por injeção letal 

nos Estados Unidos. Em doses 
menores é supostamente o 

“soro da verdade” que deixa 
o indivíduo menos inibido, 

sem moralismo, aumen-
tando as chances de so-

mente falar a verdade. 
O uso desse produto é 

rechaçado por órgãos 
internacionais e, feliz-

mente, a comercia-
lização é restrita. 

Resultado seme-
lhante aos bar-

bitúricos pode 
ser obtido 

com aneste-
sias, feitas 

em proce-
d imen -

t o s 
cirúr-

g i -

cos, sem 
comprovação da verdade. Há boa-

tos de pessoas que disseram algumas verdades 
enquanto estavam sob efeitos de drogas desati-
vas. Outras que perderam totalmente a inibição 
e soltaram a franga. Boatos são metástases em 
conversas populares e, para tal averiguação, o Ga-
zeta ALt sempre parte em busca de elucidação.

Sim, falei e acabou
intrometidos nessas curiosidades mundanais, 

por meio de um fulano que conhece cicrano, Fa-
biana Pinheiro da Luz, empregada doméstica, 
foi apontada em uma conversa. Supostamente 
ela foi vítima de uma anestesia que a fez soltar 
a língua. “foi trágico, nunca sofri tanto com uma 
anestesia”. “Mas o que exatamente aconteceu, 
foi algum erro médico?”. “Não. Eu tinha que fazer 
uma cirurgia num joelho e estava bem nervosa. 
nunca havia sido internada e muito menos pas-
sei por alguma cirurgia. Um dia antes de eu ser 
operada, meu namorado preparou uma surpresa: 
fez um jantar, tanto para me acalmar quanto para 
fazer as pazes, porque nós estávamos brigando 
demais, a ponto de romper. Mas ele estava bem 
empolgado e me falou coisas muito bonitas e 
tal. E no outro dia ele foi comigo ao hospital, quis 
acompanhar a cirurgia, um fofo, sabe? Daí fui se-
dada e, apesar de lembrar que fi quei acordada, 
não me lembro de nada, de ter falado alguma 
coisa ou perguntado alto, só lembro que quando 
acordei no quarto, parecia que algo havia dado 
errado na cirurgia. O Leandro, meu namorado, 
estava quieto, calado, falando o necessário, 
sabe? E todos me falavam que a cirurgia havia 
sido um sucesso e tal e ele não me falava por 
que estava daquele jeito. Nisso dois dias depois 
ele foi embora e nunca mais nos falamos”.

“E você o procurou depois ou teve notícias?”. 
“Então, depois de um ou dois anos, não me 
lembro, uma amiga dele me contou que ele 
havia ido embora porque eu falei um monte 
de coisas enquanto estava sedada. Imagino 
que, durante a sedação, acabei falando para 
ele que não queria mais namorar, que esta-
va cansada de tudo aquilo”. “Você acha, não 
tem certeza?”. “Não, nunca conversamos no-
vamente, também nunca fui atrás, sou bem 
orgulhosa, sabe. E essa amiga dele também 
não sabe. E agora ele mora perto da minha 
casa, sou grande amiga da irmã dele, trom-
bamos várias vezes por aí, mas não tocamos 
no assunto”. “Ah é? E nunca teve curiosidade 
de saber o que você disse a ele?”. “Tenho”.

fora do normal
A história de fabiana atiça a curiosida-

de. O que realmente ela disse sedada 
teria alguma lógica? Sidney Pacheco, 
anestesiologista do Hospital nossa Se-
nhora da Salete de Cascavel, após ouvir 
essa história, quis fazer algumas con-
siderações: “É possível que a história 
da fabiana tenha acontecido. Quando 
fazemos a dose plena da anestesia, a 
pessoa dorme. Mas, em alguns casos, 
queremos que o paciente possa ser 
despertado. Por exemplo, em procedi-
mentos que precisam da resposta do 
paciente, em uma sutura no rosto ou 
na mão, enfi m, em que ela tem de 
reagir para vermos se não vai fi car 
nenhuma cicatriz. É um sono super-
fi cial em que o paciente está apto a 
responder comandos, ele interage 
com o meio e que, sem estímulo, 
retorna ao sono superfi cial. E nes-
se estado de sedação, a nossa 

autocrítica se torna mais maleá-
vel, então, quem é mais calado, 

tímido, pode contar alguma pia-
da, fazer perguntas, as crianças 

até cantam”. “Entendo, e pode 
ser que a Fabiana tenha con-

tado uma mentira?”. “Sim, o 
paciente nesse estado não 

tem noção de verdade ou 
mentira”. “nesse caso 

também cai por ter-
ra a conversa de 

que se pode 
extrair a 

v e r -

d a -
de de 
alguém com 
anestesia”. “É com-
pletamente boato. E 
isso é uma sedação. Em 
casos de anestesia, a pes-
soa dorme”. “E isso ocorre mais 
em que faixa etária?”. “Não há uma 
predileção de idade, ocorre mais em 
crianças, mas porque o número de casos 
é maior, é mais frequente”. 

Outra história surge para ser explicada pelo 
anestesista. O jornalista cascavelense tiago Ara-
mayo passou por um procedimento cirúrgico no 
nariz e, sedado, também falou algumas coisas das 
quais não se lembra. “Então, não me lembro de abso-
lutamente nada, mas o que me disseram que eu falei 
foi o seguinte: ‘Você viu o tamanho daquela agulha? Aqui-
lo não era uma agulha, era um instrumento de tortura’, ‘Eu 
apaguei. não deu nem pra mostrar minha bundinha pra en-
fermeira’, ‘Eu quero água. Me traz água... Onde é que está a 
água?’, daí quando chegou a água: ‘Foi buscar onde essa água? 
Na Somália?’, foi isso que aconteceu”. 

Continuando a conversa com o anestesista: “Já houve casos de 
pessoas que tomam anestésicos em busca de efeitos alucinógenos, 
isso pode ocorrer? Tipo, ter uma viagem psicodélica”. “Não, nada de 
psicodélico, a pessoa simplesmente divaga, sonha, mas não tem esse 
efeito alucinógeno”. Possivelmente o jornalista divagou, no melhor dos 
eufemismos, durante o efeito da droga que lhe foi aplicada. 

Sem controle
Vander Matsumoto nasceu e se formou médico em Londrina. É 

anestesiologista há sete anos em Cascavel. “As pessoas devem 
fi car com medo de falar alguma bobagem durante o período em 
que estiver sedada?”. “De forma alguma as pessoas precisam ter 
medo. O número de vezes que ocorre de a pessoa falar alguma 
coisa na hora da sedação é muito pequeno e, mesmo que ela 
fale algo, isso não sai do ambiente hospitalar. E para nós 
não faz diferença alguma, tanto que não lembro de algum 
caso em especial. As pessoas só falam um pouco mais 
que o normal, fazem perguntas sobre o procedimento, 
quantidade utilizada, quando poderão ir para casa. 
Respondemos e às vezes a pessoas perguntam 
de novo”. “E em que situações pode ocorrer de 
as pessoas soltarem a língua?”. “As medica-
ções que nós usamos, algumas delas são 
drogas anestésicas, funcionam mais 
ou menos como o álcool. O pacien-
te fi ca um pouco eufórico, perde 
a timidez. A diferença é que, 
como vai para o sangue, vai 
direto para o cérebro e o 
efeito é quase imedia-
to, dando uma sen-
sação boa ao pa-
ciente. Ela pode 
falar alguma 
coisa no 
curto es-
paço de 
t e m -
p o 

e m 
que a seda-

ção é feita. “As pes-
soas se lembram disso 

depois?”. “Muito difi cilmente”.

Falei mesmo?
 “Alô”. “Alô, Leandro?”. “Sim”. “Olá, Lean-

dro, aqui é Anderson, da Gazeta, tudo 
bem?”. “Tudo e com você”. “Tudo bem. 

Seguinte, conversei com a fabiana 
agora há pouco, estamos fazen-

do uma matéria sobre sedação 
e anestesia, e ela falou da 

história de vocês”. “Sim...”. 
“E agora também gosta-

ria da sua participação 
na matéria”. “De onde 

é mesmo?”. “Gazeta 
do Paraná”. “Ah, sim. 
Bom, o que seria?”. 
“Ela nos contou 
que falou algu-
mas bobagens 
enquanto esta-
va sedada e, 
provavelmen-
te, coisas que 
fi zeram com 
que você a 
deixasse”. 
“Ela con-
tou isso, 
é ? ” . 
“ S i m , 
e por 
isso 
e s -

tou 
t e 

l i g a n -
do, pois 

ela gostaria 
de saber o que 

ela falou”. “Entendo, 
mas isso já faz algum 

tempo, não sei se adian-
ta”. “Bom, quem sabe?”. 

“tudo bem, falo por telefone 
mesmo ou você quer vir aqui?”. 

“Não, não, você vai falar para ela, 
não para mim. Vou passar o tele-

fone para ela”. “Ah, tá”. “Então bele-
za, até mais”. “Até”.

*Música da ban-
da Ramones 
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