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episódio 44
A Volta dos que
Já Foram

Oi, povo. Que bom ver vocês.
Estava com saudade

 de todos. Como foram as
 férias? Eu visitei vários

lugares onde foram
 gravados os mais
 importantes filmes

 da história. E vocês?

Eu andei de carroça

 em Pato Branco, daí.

E eu passei

por todas as galáxias

de Ludravicon, conquistei

os sete selos dos planetas

gelados de Macalânia e

 participei de milhares

de batalhas épicas nas

 remotas estrelas de

 Too-far-from-here.

Nooooooossa,que maaaaaaaaaassa. E você, Oniodi?

Eu viajei por todos

os cantos do Brasil em

 busca dos tremas e

 dos acentos roubados

 das palavras de

 nossa querida

 e maravilhosa

 língua portuguesa.
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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.

“Oi, Anderson. Como 
vai? Sobre a indicação 
dos livros que você me pe-
diu... Durante uma conversa 
com amigos, ou com alguém 
interessantíssimo que a gente 
acabou de conhecer, é comum falar dos livros que lemos, 
perguntar se a pessoa conhece e, se for caso, pedir para que 
a pessoa o faça. Mas sempre tem um contexto, um assunto, 
por mais mirabolante que seja, ou mesmo um interessezi-
nho hehe. Assim, vou indicar alguns livros a que andei recor-
rendo em alguns diálogos por aí, ou que me deixam empol-
gada quando sei que a pessoa já leu, pode ser?

Em primeiro lugar, Nietzsche, A Genealogia da Moral (Cia. 
das Letras, 2008, 181 p.). Embora as pessoas sempre pen-
sem em Assim falou Zaratustra ou em Anti-Cristo quando 
se fala em Nietzsche, eu, temerosa que sou, gosto da lin-
guagem mais didática da Genealogia..., sem tantos aforis-
mos ou metáforas. Nesse livro, o autor busca a gênese dos 
conceitos de bem e mal, bom e ruim, que determinaram e 
determinam diversas épocas da história. Com essa gênese, 
temos exposto todo um pensamento que, ao menos no meu 
caso, eu considerava como meu, mas que já havia sido pen-
sado, construído por outros, para que eu o pensasse agora. 

Em segundo lugar, Admirável Mundo Novo, de Aldous 
Huxley (Globo, 1995, 322 p.). Fora toda pretensão re-
volucionária, ou de construção e reconstrução de uma 
sociedade, o que gosto muito nesse livro é a sensação 
da falta total e absoluta de sentido, apesar de tanta 
construção, destruição e reconstrução, apesar das ins-
taurações do bem, do bom, do mau. 

Ainda sobre a questão do sentido, um livro muito bom 
é o Todos os Homens São Mortais, de Simone Beauvoir 
(Nova Fronteira, 1983, 393 p.), no qual a autora conta 
a história de um homem que se diz amaldiçoado com a 
imortalidade, mesmo após tê-la desejado. Ele percebe o 
eterno retorno das mesmas lutas, das mesmas paixões, 
e a gente termina de ler o livro procurando, precisando 
encontrar o sentido que o personagem não encontrou. 

E, fi nalmente, porque este livro é muito bom no que se 
propõe e adoro esse gênero: Os Mortos Vivos, de Peter 
Straub (Nova Cultural, 1987, 533 p.). Uma história en-
volvente de mistérios aterrorizantes que deixam leitoras 
como eu com alguma difi culdade para dormir depois, mas 
que mesmo assim não conseguem largar o livro antes de 

desvendar o mistério seguinte. Bom, os 
livros são esses, e se os comentários es-
tiverem um pouco (ou muito) confusos, 
me avise. Abraços, até. Josi”.

***
“Essa é injusta: qual é o melhor livro 

que já leu?”. “Vish, alguém responde 
essa?”. “Respondem hehe”. “Acho 
que foi o primeiro, que eu não lembro 
qual é, mas foi bom o sufi ciente para 
eu querer ler o segundo, o terceiro, 
e assim por diante”. “Que livro gos-

taria de ter escrito?”. “Todos hehehe, 
mas um em especial: A Paixão Segundo 

G.H., da Clarice Lispector”. “Qual o próximo 
livro?”. “A Montanha Mágica, do Thomas 

Mann; um grande professor me disse 
que esse livro ‘mudou a vida’ dos fi ló-
sofos que o leram”. “Nome completo, 

profi ssão e formação”. “Josiane Paula 
da Silva, auxiliar fi nanceiro, bacharel e 

licenciatura em Filosofi a”.

Eu não tenho Internet há 
muito tempo. Você deve es-
tar pensando, mas você tem 
quantos anos? Sim, eu tenho 
alguns, é verdade, mas a Inter-
net em minha casa só veio este 
ano. E eu não tinha ideia do que indicar no Emblogado.

Tentei criar um blogue para mim, e ele até existe, mas tempo 
e inspiração para fazer algo descente para indicar a todos os 
que leem este caderno fabuloso eu ainda não tive.

Não tendo ideia do que escrever e, pensando no que fazer, 
busquei no deus da Internet: o Google.

Você já pensou em escrever um blogue?

Blogue é uma espécie de diário virtual ou um caderno virtual, 
o escritor fala a respeito da vida, acontecimentos diários, dá 
opiniões sobre vários assuntos, publica contos, poesias entre 
outras tantas coisas que podem ser colocadas.

Em geral é confundido com o Fotolog (uma espécie de site 
pessoal para se colocar fotos), que caiu um pouco em desuso 
depois da proliferação do Orkut.

Mas é tão fácil fazer um blogue quanto é abrir uma conta no Orkut?

Você pode abrir seu blogue de algumas maneiras.

A maneira mais complicada, ao menos para mim, que não en-
tendo nada de programação em linguagem Html, de se montar 
um blogue é fazer você mesmo a programação e depois achar 
um lugar para hospedá-lo. Há muitos sites que disponibilizam 
esse tipo de hospedagem, uns cobram, outros não, vai da dis-
ponibilidade de cada um para espaço (a maioria dos sites que 
disponibilizam bons espaços são pagos).

A outra forma de abrir um blogue é recorrer a sites como o 
blogspot.com ou o wordpress.com, que se difundiu muito ra-
pidamente desde 2003; além de rápido e espaçoso, torna a 
criação de um blogue uma coisa muito fácil.

Mas o primeiro passo para se abrir um blogue é pensar em 
oferecer algo de interessante ao publico que vai ler. Não basta 
apenas escrever qualquer baboseira, ou melhor, até vale se 
você o fi zer de maneira criativa e esperta.

Parece que não, mas mesmo as pessoas que escreveram os 
maiores absurdos na Internet o fi zeram de forma chamativa ao 
público. Cito como exemplo Bruna Surfi stinha, que escrevia um 
diário dos programas loucos ou tediosos, contando como era o 
dia-a-dia. Ela escrevia em forma de contos eróticos, algumas 
vezes desabafos, e usava as palavras para excitar os leitores.

Algumas pessoas começaram histórias de su-
cesso em livros, cinema e outros graças a um 
blogue. Que o diga a ex-stripper e hoje escri-
tora Diablo Cody (Brook Busey), que após ser 

um recorde de acessos foi convidada 
para escrever um roteiro de fi lme 
e está hoje com o Oscar de Me-
lhor Roteiro Original 2008.

Então aí estão dois ‘bizus’: 
saiba o que escrever e onde 
postar. Depois disso, tudo é por 
sua conta. Faça de seu blogue 
um lugar agradável e chama-
tivo. Talvez daqui uns dias seja 
ele seja o comentado da vez. 

E se ainda te resta dúvidas de como 
abrir um blogue, entre no do ALT, dê 
uma olhadinha, quem sabe você 
veja uma lâmpada aparecer em 
cima de sua cabeça com uma ideia 
original e, quem sabe, até lucrativa.

E-mail
favoritado

O meu, o seu, o 
nosso blogue

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR(por 

Rony Santos
CASCAVEL | PR

"O espe-
táculo da defesa 

de tese na univer-
sidade é um dos mais 

tristes. A universidade, 
procurando simu-

lar respeitabili-
dade e prestígio 

desmoronados, 
cria um circo 

em torno de 
uma relevân-
cia puramente 
fi ctícia. Então, 
o grupo de sá-
bios é convo-
cado para dar 
seu parecer e 
tornar públicas 

suas próprias 
frustrações e neu-

roses (...). O ritual vive 
da nostalgia".

Jornalismo fi n-de-
siècle (1993), Ciro 

Marcondes Filho

“A maio-
ria dos jornalis-
tas se colocou em 
posição de rechaçar 

observações críticas 
sobre o seu de-

sempenho, sob 
a alegação que 

tal tipo de co-
mentários faci-
litaria a tarefa 
dos censores 
e da repressão. 
Durante quase 
20 anos, críti-
ca a jornalistas 

foi tacitamente 
considerada um 

ato a se evitar, 
em nome da liber-

dade”.

O adiantado da hora 
– a infl uência americana so-
bre o jornalismo brasileiro 
(1991, p. 123), Carlos 
Eduardo Lins da 
Silva

D
o p

rincípio, o fim

www.
gazetadoparana

       .com.br
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(por Mariana Lioto e
Mirielly Ferraça*
CASCAVEL | PR
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As fronteiras de um livro nunca são bem defi-
nidas: por trás do título, das primeiras linhas 
e do último ponto final, por trás de sua con-
figuração interna e de sua forma autônoma, 
ele fica preso num sistema de referências a 
outros livros, outros textos, outras frases: é 
um nó dentro de uma rede. 

Michel Foucault

Tá certo que todo romance é sempre infl uenciado pela história, afi nal, o autor não pode se livrar dela 
no momento de escrever. Mas alguns romances são atrevidos e resolvem burlar a história ofi cial, que 
está congelada nos livros sérios, e transplantar seus personagens para outros planos. E, felizmente, 
quando a história é somada à fi cção, abre-se espaço para a sátira, paródia e carnavalização.

Entre esses novos romances atrevidos, produzidos no século XX, está Galvez, Impera-
dor do Acre do amazonense Márcio Souza. Além do uso de várias características per-
tencentes ao novo romance histórico (como a carnavalização, intertextualidades, 
fatos picarescos, paródia, metafi cção, ironia) o romance de Márcio Souza foca-
liza fatos da história do país e ainda desenvolve uma vasta refl exão sobre o 
procedimento literário brasileiro.

O primeiro deslocamento se refere à presença de dois narradores. O 
primeiro seria um sujeito que encontrou os escritos de Galvez per-
didos em um sebo na França e os organizou para publicação. O 
segundo é a voz dos próprios escritos, a voz de Galvez, que 
narra sua conquista do território acreano. Durante a histó-
ria, no entanto, o primeiro narrador interrompe Galvez 

para alertar o leitor sobre inconsistências e 
equívocos em sua fala.

Esse papel 
intruso do narra-

dor-editor evidencia 
o processo de desmisti-

fi cação da verdade, alegan-
do o que realmente acontece, 

uma tentativa de trazer a verossi-
milhança para o romance. Tal proce-

dimento, largamente difundido pelos ro-
mancistas históricos do século XIX, confere 

ao texto um caráter maior de credibilidade, 
pois com a intervenção do narrador editor, acaba 

desenvolvendo um estreito vínculo com a realidade e 
o conhecimento histórico do leitor. 

Capítulos curtos lembram a estrutura de Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas. Os títulos inteligentes servem de gatilho, 

muitas vezes burlescos, para a interpretação.

O romance de metafi cção historiográfi ca subverte os limites entre o 
que é arte e o que é mundo real, ou seja, traz para dentro da fi cção ele-

mentos da realidade. Na verdade, a mistura chega a tal ponto que se ques-
tiona se realmente existe clara divisão entre os dois: o enredo heterogêneo 

põe em dúvida a existência de uma separação entre o que é fi cção e o que é 
“verdade”. Para que isso ocorra, o autor traz para o texto não só elementos da 

realidade que ocupam posição de prestígio no imaginário social, mas diversos 
fatos banais e gêneros tradicionalmente considerados como isentos de valor 

artístico. Marcio Souza traz para dentro do romance, em sua forma usual, o 
menu, a defi nição científi ca/enciclopédica, a propaganda, a ata, o telegrama, 

entre outros. Tais gêneros passam a ser elementos estilísticos e a signifi car 
enquanto arte. O signifi cado usual de tais gêneros não é ignorado. Assim, arte e 

fi cção passam a se infl uenciar mutuamente.

Outro elemento interessante é a subversão do personagem histórico. Galvez 
é mostrado como interesseiro, pouco responsável e movido, primariamente, 

por impulsos sexuais. Por vezes assume posturas incompatíveis com o que se 
espera de um líder. Se torna, assim, um anti-herói picaresco, tal qual Lazarillo 

de Tormes, ele usa de métodos burlescos para ascender socialmente. 

Em certo ponto do romance, Galvez, já incumbido da conquista do território 
acreano, começa a tomar as decisões “necessárias” e preparar a revolução. 

Pede que a compra de parte da  munição que seria usada na revolução seja 
substituída pela aquisição de “duas caixas de vinho e vinte dúzias de cer-

veja”. Não é essa postura que se espera de um herói. A ironia con-
tinua quando o Intendente Chefe lhe responde sugerindo 

a compra de oito caixas de uísque White Horse 
que estão em promoção, e tal compra é 

autorizada. 

*Acadêmicas de letras e de jornalismo

Galvez: a construção 
da história pela 

sátira

P a r a 
que a nar-

rativa não se 
torne somente 

uma sucessão de 
absurdos, o autor bus-

ca manter o vínculo com o 
real. Para isso estão presen-

tes os discursos ofi cial, científi co 
e histórico. Eles estão distribuídos 

ao longo do texto, em meio ao enredo. 
Em Galvez, imperador do Acre é essa hete-

rogênea mistura entre ironia e história é que 
dá ritmo ao romance. Afi nal, quando se pára para 

analisar detalhadamente onde termina um elemen-
to e se inicia outro, percebemos que as ironias propos-

tas por Márcio Souza têm muito de críti- ca à história de 
ontem e de hoje; e a história, com 

dados concretos e tidos como 
“verdade absoluta” não deixa de 

ter seu lado irônico, burlesco e com 
ar paródico. 

Tudo o que existe 
não está em si:

todas as coisas
         estão  entre outras:

uma bananeira.
 

É uma planta que oferta
ao mundo,

comumente no verão,
seu fruto: a banana.

 
Uma bananeira
veste seu fruto de
amarelo: contorna
a banana; impinge à fruta
a vitalidade, o esmero:
planta,
que se entoa na festa do mundo,
que se distende: amarelecidas são suas

canções.
 

Mas uma planta
está no mundo

como um cofre numa casa,
um poste na rua:
estática,
ainda que pulse,

               pule,
e brilhe:

nela irrompe
uma turbulência

ela (a planta)
     está em si

com sua força
     enraizada

nos tubos
   e tufos de água

   que se friccionam
   e à pressão de se enfi ar

   pelos poros da Terra
   (da terra fecunda)
vive;
está,
essa força,
amaciando as folhas da planta
trazendo à vida
uma fruta: cor, folhagem,
folhas:
        aerodinâmica natural
        são suas folhas
        grandes
        como um império:

        folha
        que ao vento

        ventania
        folheiam o ar: mecânica de

        quintais,
        movimentos repletos de

        ar:
            aroma,

            toneladas e tonéis

            e torvelinhos: aroma,
                               bafo quente

            que se esvoala no ar:
        liame de vento é uma
        bananeira.
 
Nada é uma bananeira
se está só,
só se é quando o que a 
cerca
são outras: bananais.
Ou então

quintais: pedras e fargos enterrados
aos sulcos da chuva: oxidação:

pedras e garfos e bicicletas
esquecidas

novelos de linha: coqueiros, pés de
acerola, galinhas, galos.

Só se é uma bananeira
quando o que a compõe

é outro viva, fi xa
restituindo as suas folhas

podres, mortas;
ciclo de tudo: só se é 
quando está
               entre:

éditos e cárceres;
bananeira

entre uma coisa e outra
é, de fato,

verde,
de fruto amarelo:

mas é,
pois que pode ser

o núcleo
            do Universo:

            pois que a ela
tudo se entrega: fruto

que vai cair
cacho de vida (mínima)
que tanto Júpiter,
               Saturno
ou Marte
    Mercúrio
          a veem cobrir
          um canto da Terra:
planta
de carbono e água
de zinco e estômago
que se entrega,

toda fêmea,
ao sabor da gravidade. B
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O DIABO NA RUA,
NO MEIO DO 
REDEMOINHO

(por Sandro 
Adriano da Silva*
TOLEDO | PR

a, demais”. 
A lembrança pode ser nítida; a 

recordação será sempre fl uida, 
imprecisa. Com as lembranças, 

sabemos lidar conscientemente; 
com as recordações nos aprisio-
namos, num retiro melancólico2. 
Nesse conto, o lugar, sempre lírico, 
metafísico, é marcado pela perda 
gradual e cada vez mais absoluta do 
espaço demarcado pelo signo ‘cam-
pinas’, amarrado às conotações da 
infância, felicidade – imaginária ou 
não –. A perda também da inocência, 
o envelhecimento marcam o afasta-
mento crescente dessa fons vitae.

Toca-nos a caracterização da perso-
nagem: “Drijimiro passava, debaixo 
de chapéu, gementes as botinas” – o 
andar incessante, o segredado, a dor –. 
As campinas de Drijimiro são lugares 
perdidos e evocados incessantemente, 
e no conto temos três descrições estraté-
gicas. A primeira delas, o próprio narrador se 
nos apresenta a maneira como a personagem 
rememora as campinas íntimas:

Vinha-lhe a lembrança – do último íntimo, 
o mim de fundo – desmisturado milagre. Só 
lugares. Largo rasgando um quintal, o chão 
amarelo de oca, d’água jorrando de barrancos. 
A casa, depois de descida, em fojo de árvores. 
Tudo o orvalho: faísca-se, campo afora, nos 
pendões dos passarinhos penduricam e se em-
baraçam... (ROSA, 2001, p.130).

A segunda descrição, constituída, igualmente, 
de traços esparsos, ocorre quando Drijimiro já 
está abandonado a busca:

Mas achava, já sem sair do lugar, pois onde, pois 
como, do de nas viagens aprendido, ou o que tinha 
em si, dias com sobras de aurora. Notava: cada pe-

drinha de areia um redarguir reluzente, até os voos 
dos passarinhos eram atos. O ipê, meigo. O sol poente 

cor de cobre – no tempo das queimadas – a lua verde 
e esverdeadas as estrelas. Ou como se combinam ines-

quecivelmente os cheiros de goiaba madura suor fresco de 
cavalo (ROSA, 2001, p.132).

 

A terceira descrição aparece no fi m do conto, quando o personagem está 
envelhecido e aparentemente as vicissitudes estão como que embeveci-

das em coivaras de memórias, palimpsestos...:

Mas logo não sorriu, transparentemente, por fi nitude e inque-
branto. Falou, o que guardado sempre sem saber-lhe ocupado o 

peito, rebentado: luz, o campo, pássaros, a casa entre bastas 
folhagens, amarelo o quintal da voçoroca, com miriquilhos 

borbulhand nos barrancos... Tudo e mais, trabalhado 
completado, agora, tanto – revalor – como o que raia 

pela indescrição: a água azul das lavadeiras, lagoas 
que refl etem os picos dos montes, as árvores e os 

pedidores de esmola.

Tudo era esquecimento, menos o co-
ração – “Lá, nas campinas!...” – um 

morro de todo limite. O sol da ma-
nhã sendo o mesmo da tarde 

(ROSA, 2001, p.134).

Com isso, do texto 
emerge uma no-

que seja, uma eleição. Desses 
dois Joões, fabulosos e fabulis-

tas, para lembrar um poema 
de Drummond sobre o autor de 
Grande Sertão: veredas, emer-
ge uma visão arquetípica de lei-
tura: a busca do registro de sua 
orfandade e de um espaço per-
dido. Aproximá-los é perceber 
neles uma confl uência nutrida 
na universalidade dos temas. 
Ambas as topografi as narrati-
vas mostram, como veremos, 
a construção-recuperação de 
um ‘lugar’ que os representa, 
que os denuncia como perso-
nagens emaranhadas pelos 
matizes das reservas de sal, 
solidão e perdas.

Na obra de Guimarães Rosa, 
além dos lugares físicos e me-
tafísicos, há os lugares que 
nem são físicos nem meta-
físicos – não pertencem, por 
assim dizer, à geografi a ou a 
um suposto mundo sobrenatu-
ral –; nem totalmente inventa-
dos ou lembrados. São lugares 
‘alhures’. Trata-se de “nenhum 
lugar antigamente” (p. 131), 
cujas lembranças obsessivas 
atormentam personagens ou o 
impedem de viver a realidade. 
Nesse sentido, e aqui também 
o conto Lá, nas campinas esta-
belece diálogos, esse lugar ene-
voado, é de difícil acesso e, não 
raras vezes, interdito. Essa é uma 
recorrência no texto rosiano. Esse 
lugar é metafórico, simboliza o in-
consciente porque traz marcas do 
inconsciente coletivo de que trata 
Jung1. Na esteira dos arquétipos co-
letivos – que são também redefi nidos 
como arquétipos literários – esses 
lugares são termos de representação. 
Assim, somente em termos de fi gurati-
vidade, o inconsciente é um espaço. Ora, 
no tecido literário lidamos sempre com 
representações dessa ordem, de modo 
que pensá-las à luz de uma mitocrítica 
é uma operação metafórica redobrada. 
Tanto o conto Lá, nas campinas, de Rosa, 
quanto A máquina de ser, de Noll, exploram 
uma topografi a – cada uma a sua maneira, é 
bem verdade –, que guarda relações com as 
subjetividades delas. Recuperemos um pou-
co a narrativa: o enredo, na verdade, é exíguo, 
em termos de ação. O protagonista da histó-
ria, Drijimiro, nada sabia da infância. Abando-
nado, viera de lugar desconhecido e fi cara ‘bem 

de vida’. Mas um lembra o perseguia: “Que jeito 
reconhecido aquilo, o que pretendia mais tudo?” 
(p. 132). Recordava um lugar, cifrado num frag-

mento de frase: “Frase única fi cara-lhe, de no ne-
nhum lugar antigamente – “Lá, nas campinas...” 

–, desinformada, inconsoante, adsurda [...]. Antes 
ele buscara, orfandante, por todo cante e parte. – 

“Lá, nas campinas?... – o que soubesse acaso. Tinha 
ninguém para lhe responder”. Acabou por renunciar: 

“Esqueceu-a, por fi m. Calava reino perturbador; viver 
é obrigação sempre imediata”. A lembrança só lhe vol-

tará no fi m da vida, no fi m do conto.

Drijimiro vive em uma constante sensação de perda, 
em um estado de falta. Não é necessariamente a perda 

de um lugar real, para o qual pudesse voltar, a perda 
gradativa desse lugar na dimensão da memória. A per-

sonagem “tudo ignorava de sua infância mas recordava-

João Guimarães 
Rosa e João Gil-
berto Noll: arqué-
tipos e escrita

Muitos são os descami-
nhos entre Rosa e Noll. Do 
primeiro, uma visão meta-
física do humano; um pa-
norama do Brasil arcaico; 
do segundo, a perda de 
nossas referencialidades, 
o ceticismo diante das 
narrativas da modernida-
de, o retrato de um espa-
ço marcado pelo caótico, 
pelo imprevisto, pelo não 
relacional. Muitos são, não 
obstante, os matizes que 
aproximam João Guimarães 
Rosa e João Gilberto Noll. Se 
de um emergem as matérias 
vertentes das veredas de um 
sertão a um só tempo linguís-
tico e existencial, de outro a 
escrita se assume desterrito-
rializada, matizada pelos subs-
tratos urbanos que a tornam 
– assim como o sujeito que 
dela explode – intransitiva, não 
raras vezes caótica, submersa 
em uma busca de si e do ser, que 
beira o niilismo. A confl uência 
entre ambos os autores se esta-
belece tanto a partir da universali-
dade que se presentifi ca em cada 
obra, quanto ao elogio da insatis-
fação que transforma a matéria 
narrada em abalo dos paradigmas 
e percepções já consolidados. Uma 
possibilidade de leitura aproximativa, 
nesse sentido, são os contos Lá, nas 
campinas (2001), de Guimarães Rosa, 
e Máquina de ser (2006), de João Gil-
berto Noll. Em ambos os contos as per-
sonagens se apresentam como que em 
busca de si mesmas, portadoras de certa 
orfandade, daí o deslocamento que empre-
endem. No primeiro conto, essa travessia 
tipicamente rosiana se confi gura metafísica, 
a um nível mesmo do inconsciente; no segun-
do conto, esse trânsito – tão característico da 
literatura de Noll – mostra-se real e localizado. 
Tanto um quanto o outro podem ser, entretanto, 
lidos como depositários de um arquétipo: o lugar 
perdido e incessantemente buscado – um leitmotiv 
repleto de apelo e danação.

Interpretar implica etimologicamente “escolher” (ex-
legere). E, em se tratando de Guimarães Rosa, cuja obra, 
vastíssima, tão ao gosto de seus sertões, veredas e diabo-
no-meio-do-redemoinho, eivadas de metafísicas, provoca-
ções linguísticas, apelos lexicográfi cos, tratados existenciais, 
todos eles magistralmente capazes de refazer os lisos dos sus-
suarões rosianos, toda e qualquer interlocução hoje não prescin-
de de um recorte despretensioso, ainda que não menos alcançado 
pelos muitos sentimentos inaugurais que a leitura de Rosa reacen-
de. A nossa leitura para esse conto é, então, uma leitura ‘arquetípi-
ca’. Sabemos do risco das interpretações reducionistas, fundadas em 

um único saber, cerceando a obra, a poética, o apelo existencial a 
uma teoria ou a um método. Sinestésico, esse olhar ‘se sabe’; e nisso 
reside o apelo do texto por uma recepção. O texto, em outros termos, 
solicita, pela temática ou pela poética, uma orientação, um devaneio G
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ção platônica desse lugar 
impossível de confi rmar e 
permanentemente desloca-
do. Essa volta constante a um 
paraíso bem ao gosto do Pa-
raíso perdido, de Milton, con-
fi gura um platonismo, no qual 
o mundo perfeito de onde vie-
mos e para o qual voltaremos 
denota um eterno retorno. Esse 
lugar, em sua natureza telúrica e 
metafísica, inconsciente porque 

depositário desses arquéti-
pos de retorno é, também, 

a essência do conto. Nesse 
descritivismo sensorial, nesse 

lugar de fala e de escuta, o lugar 
se mostra como um obscuro objeto 

de desejo, o paraíso perdido de todo 
ser humano, como nos mostra inúme-

ras mitologias, religiões e a arte lite-
rária. Ele é fi gural, alegórico. Esse lugar 

idealizado é um lugar comum a todos os 
homens, não como lócus, mas como tro-
pos, como elemento recorrente na alma 
do homem e na produção simbólica. O 
mundo de Drijimiro é metáfora de al-
guma coisa que todos nós perdemos.

Noll e o não-lugar3

Dentre os vários aspectos levan-
tados sobre os escritos dele des-
tacam-se a linguagem cinemato-
gráfi ca, o mundo do espetáculo, a 
hiper-realidade, a automatização, 
o trânsito e a solidão das perso-
nagens e o vazio existencial. No 
conto em questão, A maquina 
de Ser (2006), temos um ques-
tionamento, bem ao gosto de 
Noll, sobre o deslocamento em-
preendido pelo homem con-

temporâneo, caracterizado pela 
desterritorialização em relação 

ao espaço, em relação à consti-
tuição como sujeito, em relação 

à escrita, como escrita-de-si. Na 
pós-modernidade, é já sabido, o 

tempo e o espaço estão confi gura-
dos pela transitoriedade, e a litera-

tura, como expressão desse caos, e 
expressando essa nova ordem, nos 

mostra um personagem posto diante 
de buscas. A busca de si, de uma iden-

tidade unívoca, mostra-se impossível 
ou inverossímil. Até mesmo porque hoje 

a identidade é um estado que se confi gura 
permanentemente transitório.

Um dos elementos estéticos que nos permi-
te interpretar dessa forma a desterritorializa-

ção é a presença de um narrador anônimo. Este é 
um estrangeiro que trabalha na Embaixada brasilei-

ra e é desenhado na narrativa como alguém que está 
em busca de uma noção de sentido – ainda que vaga 
– para a vida. Aqui nós temos um niilismo constante, 
marcado pelo trânsito da personagem: “caminhava 
a esmo, desatento, sozinho, como gostava sempre 

de fazer em qualquer lugar” (NOLL, 2006, p.119). O 
tempo é exíguo e a personagem está emaranhada pela 

tecnologia, pelas marcas da globalização, por essa nova carto-
grafi a do mundo mundo vasto mundo, nem rima nem solução. Ao transitar pela cidade vê vi-
trines, mas “não eram tantas, nem especialmente belas” (NOLL, 2006, p. 121). O narrador 
do conto de Noll, um estrangeiro, turista, andarilho alerta: “eu é que precisava aprender a 
ver ali a sorte humana e nela me incluir” (NOLL, 2006, p. 121). Tudo concorre para uma 
questão bem imediatista do narrador sobre a realidade. O narrador é um peregrino, 
dissemos, e há no conto, do ponto-de-vista da personagem, um senso de continui-
dade de uma função: manter o emprego do “outro”. O narrador deixa nas linhas 
fi nais da narrativa a solução: “Era só acionar a máquina de ser, que tinha o meu 
corpo um intérprete. E mandar ver... pronto para seguir vivendo... Era preciso, 
era preciso, a vida se fazia de minuto a minuto” (NOLL, 2006, p. 122). Essa 
metáfora da ‘máquina de ser’ pode ser lida como a perda gradual de 
uma identidade, da solapada solidão, do individualismo, dessa sen-
sação de se estar sempre em uma zona fronteiriça. E, nessa busca 
inconstante, reinventar-se na possibilidade da palavra. 

Creio que isso é o que aproxima os dois Joões: as 
diásporas intransferíveis. Telúrico, ainda assim 
não deixa de ser um não-lugar no sentido 
da pós-modernidade; tanto quanto 

o de Noll, 
pela impos-
sibilidade de 
se estabelecer 
vínculos emo-
cionais com o 
espaço, porque 
aqui, pensamos 
que todos os 
‘antigamentes’ 
rosianos, as an-
tigas raízes, que 
marcam o lugar antropológico – que preten-
de ser identitário, relacional e historicizado 
–, por assim dizer, são rarefeitos. Em Noll, 
o arquétipo se dá em uma dimensão bem 
mais abstrata, pela falta mesma. Esse 
personagem baudelaireano fi ca bem mar-
cado pela provisoriedade da subsistência, 
pela redução do espaço e as relações com 
o tempo. É a existência do não-lugar, a 
redimensão das relações humanas que 
põem o indivíduo em contato com outra 
imagem de si e do outro. A individualida-
de absoluta torna-se impensável, uma 
vez que há uma alteridade complemen-
tar que é constitutiva de toda individua-
lidade. Em cada conto há uma demanda 
da experiência sensível no que concerne 
à memória, uma necessidade mesma de 
reconstrução dessa experiência para ga-
rantir a permanência da palavra, e, com 
ela, garantir também o ‘rumor’ da língua, 
a humanização dela. É bem verdade que 
em Noll, a história e a História é um obje-
to cujo lugar não é o tempo homogêneo – 
quase ritual, como o de Guimarães Rosa 
–, mas saturado de ‘agoras’, de uma ins-
tantaneidade que forja a própria narrativa. 
Entre os Joões há aquela demanda tão niti-
damente benjaminiana: o texto rosiano nos 
traz aquele narrador camponês enquanto 

que o narrador de Noll se apresenta como 
o narrador marinheiro, o das experiências 

abstraídas pela peregrinação. Coadunados, 
ambos nos conduzem (ou antes, nos lançam 

a nossas ‘campinas’ onde nos destilamos em 
novas, surpreendentes formas de ser).

1 Em outra perspectiva mais propriamente psica-
nalítica, Leyla Perrone-Moisés fende esse incons-

ciente como o lugar das projeções e sublimações do 
sujeito do desejo, em uma inequívoca fi liação à Psica-

nálise freudiana. Recomendamos o texto Nenhures, de 
autoria dela. Ver: PERRONE-MOISÉS, L. Nenhures: con-

siderações psicanalíticas à margem de um conto de Gui-
marães Rosa. In: Colóquio/Letras. N. 44, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1978.

2 Ver HERMANN, F. A psicanálise do quotidiano. Porto Ale-
gre: Artes Médicas, 1997.

Sugestão de leituras
 A Máquina de ser. João Gilberto Noll. Nova Fronteira, 2006.

Lá nas campinas. Tutameia. João Guimarães Rosa. Nova Fronteira, 2001.  

3 Remetemo-nos ao conceito de não-lugar na pós-modernidade, a partir 
das relações do homem com o espaço e sua questão identitária. Assim, os 

não-lugares designam todas as topográfi cas contemporâneas, os dispositivos e 
métodos que visam à circulação de pessoas, em oposição à noção sociológica de 

“lugar”, ou, ainda a noção de lugar antropológico. Ver: AUGÉ, M. Não-lugares: intro-
dução a uma antropologia da supermodernidade. Tradução Maria Lúcia Pereira. 5. ed. 

Campinas: Papirus, 1994.

AUGÉ, M. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Tradução Ma-
ria Lúcia Pereira. 5. ed. Campinas: Papirus, 1994.

HERMANN, F. A psicanálise do quotidiano. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

JUNG, C.G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Tradução Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. Fer-
reira da Silva. Petrópolis: Vozes, 2000.

MELETÍNSKI, E. M. Os arquétipos literários. Tradução Aurora Fornoni Bernardini, Homero Freitas de Andra-
de, Arlete Cavaliere. Cotia: Ateliê Editoria, 2002.

PERRONE-MOISÉS, L. Nenhures: considerações psicanalíticas à margem de um conto de Guimarães Rosa. In: 
Colóquio/Letras. N. 44, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978.
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E tua mãe
também

(Y Tu Mamá También)

Alfonso Cuarón

Ana López Mercado, Diego

Luna, Gael García Bernal

33 prêmios (Roteiro em 

Veneza) e 28 indicações 

(uma ao Oscar de Roteiro)

105 min.

México, 2001. Cor.

AC/DC

Black Ice

2008

Hard Rock

Indicado por:

Anderson A. Costa

Os adolescentes Tenoch Iturbide 

(Diego Luna) e Julio Zapata (Gael 

Garcia Bernal) aproveitam que as 

namoradas foram passar uma tem-

porada na Europa para se divertir, 

mas nada de interessante acontece 

até que vão ao casamento da irmã 

mais velha de Tenoch, em que en-

contraram a bela Luisa (Maribel Ver-

dú), esposa de um dos primos dele. 

Eles não perdem a oportunidade: jo-

gam charme em cima dela e a con-

vidam para partir em uma viagem 

com eles rumo à praia da Boca do 

Céu. Ela hesita, mas depois de uma 

ligação desagradável do marido, 

aceita a proposta dos meninos. 

Acontece que a tal Boca do Céu só 

existe na cabeça fértil (também 

cheia de álcool e de drogas) dos 

rapazes, e depois de deixarem a 

capital, se perdem nas estradas da 

nação altiplana. Aí, ao melhor estilo 

road movie, com as paisagens se 

tornando personagens, começam 

as discussões, as descobertas, as 

revelações e as reviravoltas.

O amadurecimento dos persona-

gens mais jovens não é tratado de 

forma vulgar e simplória, como fa-

cilmente poderia ser com a bana-

lização dos anseios, medos e so-

nhos da adolescência. O fi lme de 

Cuarón vai além e constrói de for-

ma realista um mosaico de sensa-

ções e de lá extrai a imagem da ir-

responsabilidade da adolescência 

burguesa, com um toque de sen-

sibilidade autoral bem marcante. 

Retirando alguns exageros e cenas 

desnecessárias de tão grosseiras, 

o fi lme é recomendável.

 Ao lado de Amores Brutos (2000), 

de Alejandro Iñarritu, e Sexo, Pudor 

e Lágrimas (1999), de Antonio Ser-

rano, E tua mãe também representa 

a renovação do cinema mexicano a 

partir da década de 1990, período 

em que se iniciou também a reto-

mada no Brasil e na Argentina.

Inesperado
    Na medida
  Digno

   Praticamente
   perfeito
Apavora
 Obrigatório

N velas 

(por 
Silvio DemétrioCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Assim que a primeira faixa de Black Ice es-
tufa os tímpanos de quem se pôs a escutar 
o último disco do ACDC, uma sensação se 
impõe como inevitável: sob o comando do pro-
dutor Brendan O’Brien a banda australiana soa 
como uma reverberação da melhor fase do ZZ 
Top. Tudo não deixa de ser fi el ao estilo próprio 
do ACDC, mas as guitarras dos irmãos Malcolm e 
Angus Young dobram riffs assim como acontecia 
nos primeiros discos do ZZ Top. Nos comentários 
postados por fãs do mundo inteiro em sites como o all-
music.com as comparações com bandas seminais do 
hard rock direcionam-se para referências como o Bad 
Company e até o Lynyrd Skynyrd. Preferências à parte, o 
que se pode dizer com segurança é que Black Ice retoma 
a linhagem do bom e velho rock’n roll com uma coerência 
difícil de perceber em tempos de atitudes transgênicas.

Purista – esse seria o adjetivo a ser colocado no topo de um 
fl uxograma que sistematizasse as qualidades desse álbum 
tardio – o último trabalho de estúdio lançado pelo ACDC foi 
em 2000 (Stiff Upper Lip). O silêncio foi rompido com uma boa 
dose do melhor barulho que se pode produzir com guitarras, 
baixo, bateria e alguém com cordas vocais de titânio. A faixa de 
abertura, Decibel, sintetiza o disco ao equilibrar criatividade e 
fi delidade às origens da banda. Moneymade tem um riff que re-
verbera coisas mais antigas do próprio ACDC. Rock’n Roll Train 
é essencialmente a representante do tipo de música que con-
sagrou a banda australiana. A grande surpresa mesmo fi ca por 
conta dos slides de Stormy May Day – a guitarra de Angus Young 
se mostra criativa e mais elétrica do que nunca –. A produção 
de O’Brien conseguiu alcançar um patamar que garante a Black 
Ice uma estatura incomum para um álbum tardio.

Como gênero musical, o grande risco do rock sempre reside nas 
reinvenções de clichês mascados e repisados. Não é o caso do 
ACDC nesse trabalho. Enfi m, um excelente disco de rock com 

capa preta para começar o ano com a cuca fresca.

O guitarrista Angus 
Young disse que, uma vez, o 

AC/DC foi acusado de fazer o mesmo 
álbum uma dúzia de vezes. “Mas isso é uma men-

tira suja. A verdade é que fi zemos o mesmo álbum 14 
vezes”. E eu digo que eles mentiram também: tenho cer-
teza de que foram acusados mais de uma vez.

Black Ice, o 16º álbum igual que AC/DC já fez, correu por 
fora e bem longe das guerras de ego travadas por Metallica 
e Guns N’ Roses e os respectivos álbuns esquizofrênicos 
deles, e, de quebra, não decepciona: escorre de cada faixa 
tudo o que fez da banda o que hoje é: o mesmo vocal ras-
gado, a mesma bateria básica, o mesmo baixo pesado, e, 
claro, as mesmas guitarras e a mesma vestimenta escolar.

Não é um Back In Black 2, até porque não se presta a 
comparações, mas é o que de mais rock n’roll fi zeram e 
se fez na última década, com direito a uma dose cavalar 
de guitarradas e solos, grunhidos e atitude, mesmo que 
ela seja quase geriátrica.

A dose a mais de blues que marca o som da banda de 
1981 a 2001, de For Those About to Rock (We Salute 
You) a Still Upper Lip, ainda respinga aqui na cadência 
das faixas Decibel e Money Made, ótimas faixas, mas 
que pode não agradar aqueles que esperam desses 
australianos algo mais poderoso roqueiramente fa-
lando desde 1980, quando 20 milhões de ‘Back in 
Blacks’ dominaram o mundo.

Não é tarefa fácil apontar destaques, todas são músi-
cas oitentistas do AC/DC, mas, como é o dever, ouça 
Rock ‘n Roll Train, Stormy May Day, War Machine e 
Black Ice no último volume e em plena estrada ou 
no bar, em frente a uma mesa de bilhar. Rock n’ roll 
nunca foi para crianças, mas sim para aqueles que, 
tal como Angus Young, sabem que um bom guitar-
rista se defi ne por um bom par de bermudas.

Àqueles que AC/DC signifi ca mais do que Asso-
ciação de Cirurgiões e Dentistas de Campinas, 
Black Ice é um álbum para voltar a tocar riffs no 
ar junto com os irmãos Young (Young, como isso 
soa paradoxal). A mesma nação AC/DCiana 
que garantiu que a banda chegasse ao patamar 
de que tocar em estádios não é uma regalia 
de egos infl ados e milionários, mas sim uma 
necessidade, agradece o retorno.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Caio tenta se aproximar 
de Marina, mas ela desconfi a de 
suas intenções. Alex diz a Luciano 
que irá ajudá-lo a provar que o soco 
inglês não era dele. Juliana despis-
ta Osvaldo sobre o estado de saúde 
de Olga.   

TERÇA - Veridiana diz a Norma Jean 
que chamará a polícia para fl agrar 
Araçá roubando o dinheiro da acade-
mia. Rejane e Diego planejam fazer 
um piquenique. Bruno incentiva Mar-
celo a tentar publicar seus desenhos.

QUARTA - Alex tenta ligar para a 
polícia, mas Araçá o imobiliza. Ju-
liana, Marina, Olga e Cecília se pre-
ocupam com o paradeiro de Diego 
e Rejane. Godofredo não se confor-
ma por encontrar os desenhos de 
Marcelo no lixo e picha o rosto de 
Felipa em uma parede do colégio. 

QUINTA - Araçá ataca Alex, 
mas Luciano surge para 

defendê-lo. Adamastor 
não consegue parar de 
se coçar e Peralta o leva 
para o centro médico. 
Marcelo nega ter picha-
do a parede do Múltipla 
Escolha e Juliana acre-
dita que ele possa estar 
falando a verdade. 

SEXTA - Alex conversa 
com Luciano e reconhe-
ce que Marina gosta 
dele. Juliana pergunta 
a Marina se há algo en-
tre ela e Caio, mas ela 
nega ao dizer que gosta 
de outra pessoa. Nor-
ma Jean encontra Alex 
desanimado e o chama 
para assistir a um DVD. 

SÁBADO - Não há exibição.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Suzete conta para a fi lha 
que a polícia disse que Heitor está mor-
to. João consola Lívia, que se preocupa 
em como dar a notícia para Theo. Ce-
leste vai ao El Chaparrito se encontrar 
com Diego. Matilde alerta Alaor que 
não será uma esposa submissa.

TERÇA - Suzete aconselha Lívia a 
dar uma chance para seu futuro ao 
lado de João. A polícia pede para 
Lívia ir à delegacia liberar o corpo 
de Heitor. Denise pergunta para Ra-
miro se ele teria coragem de matar 
outra vez para ajudá-la.  

QUARTA - Júlia garante para Au-
gusta que Denise e Ramiro são os 
responsáveis pela morte de sua pa-
ciente. Denise e Ramiro arquitetam 
um plano de vingança contra Mauro 
e ela pede para que o médico sedu-
za Joelma. Júlia decide sair para 
jantar com Adriano. 

QUINTA - Júlia acusa Denise de ter 
falsifi cado o prontuário de sua pa-
ciente com a ajuda de Ramiro. Luli, 
Aldira e Lucivone saem da prisão. 
Aldira e Lucivone fi cam arrasadas 
quando Heraldinho afi rma que a 
Rosa Graxa não irá mais abrir. 

SEXTA - Dalva esconde o pen drive 
quando Odilon se aproxima. A cozi-
nheira decide procurar Tia Saudade. 
Stelinha comenta com Zé Boneco que 
precisa falar com Edmar e Maralanis. 
A vilã ameaça Edmar e Maralanis 
para conseguir a senha e o pen drive. 

SÁBADO - Belarmino, Aurora, Car-
minda, João, Lívia, Tamuz, Semíra-
mis e Tozé comemoram o acordo fi r-
mado entre as padarias e a rede de 
supermercados. Aldira acredita que 
sabe quem está com o pen drive e 
tenta retomar sua aliança com Luli 
para colocar as mãos na fortuna.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Alma promete a Gregg 
que não vai atrás de Suzana, mas 
ele desconfi a. Eros tenta negociar 
com Excelência a libertação da na-
morada. Alma surge no quarto de 
Suzana, que se recusa a ir embora 
com a irmã.

TERÇA - Alma convence Eros a ir 
embora e os dois escapam dos ca-
pangas de Xande. Polidoro alerta 
Glauco de que ele e o sobrinho po-
dem ser presos. Eros conta a Gregg 
que encontrou Alma no esconderijo 
de Suzana e ele estranha.

QUARTA - Suzana chora nos braços 
da mãe, mas não lhe conta nada. 
Baby surge no centro estético e Dora 
pede para fotografá-lo. Alma acha o 
bilhete de Virgínia explicando sua 
ausência e fi ca mais calma. Eros 
sai com Pacífi co e Jacaré para fazer 
campanha política. 

QUINTA - Virgínia acusa Excelên-
cia, que passa mal. Alma procura 
a mãe e as duas se encontram em 
frente ao casarão dos Áquila. Poli-
doro diz a Sandro que seu acidente 
pode ter sido provocado por Glauco, 
a mando de Violeta.  

SEXTA - Walquíria decide revelar 
aos convidados de Violeta a falsa 
denúncia que recebeu da anfi triã 
Em um acesso de fúria, Xande que-
bra tudo na sala e deixa Suzana 
apavorada. Galvão descobre que 
Excelência é seu pai.

SÁBADO - Suzana afi rma para Eros 
que está apaixonada por Xande, mas 
ele não acredita. Excelência se apavo-
ra ao ver Augusto. Suzana ouve Xande 
falando com Excelência ao telefone. 
Jacaré conta para Pacífi co que Soni-
nha irá cantar na sua campanha. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Raj explica para Duda 
que a Índia possui valores diferen-
tes do Brasil e revela que terá que 
se casar com a mulher escolhida 
pelos seus pais. Dario avisa que a 
empresa Indiamed aceitou a data 
de assinatura do contrato.

TERÇA - Chiara tenta falar com Duda 
pelo telefone, mas a amiga não 
atende. A família de Opash está em 
festa após a cerimônia que precede 
o casamento de Maya e Raj. Maya 
foge para se encontrar com Bahuan. 
Silvia conversa com Aída sobre sua 
situação com Raul e ela estranha.

QUARTA - Chiara consola Duda no 
aeroporto e a incentiva a reconstruir 
sua vida. Raul desabafa com Yvone, 
que o incentiva a desconfi ar de Muri-
lo. Kochi fl agra Maya se preparando 
para encontrar Bahuan, esconde o 
celular da fi lha e pede que uma em-
pregada durma com a jovem..

QUINTA - Shankar diz a Bahuan que 
vai lhe dar um montante de dinheiro 
sufi ciente para ele abrir um negócio. 
Maya procura o celular que Kochi 
escondeu. Tarso faz tudo para não 
trabalhar na Cadore. Bahuan can-
cela o aluguel do apartamento para 
investir em um escritório. 

SEXTA - Maya se arrepende de ter se 
entregado a Bahuan, mas ele a con-
forta e conta seus planos para o futuro 
dos dois. Tarso e Tônia demonstram 
cumplicidade ao conversarem sobre 
suas vidas. Maya volta para casa e 
Kochi está a sua espera, irritada. 

SÁBADO - Maya insiste em dizer para 
Kochi que esteve no call center. Ela só 
acredita na fi lha quando Deva chega 
para devolver uma pulseira que Maya 
supostamente esqueceu.  . Ramiro 
culpa Melissa pelas atitudes de Tarso. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Ezequiel entra na casa 
de Teófi lo e avisa que ninguém irá 
impedi-lo de levar Érica de volta. 
Érica se esconde. Fabiana agarra 
Magda e se transforma em cobra. 
Magda é sufocada pela cobra. 
Maria escreve um bilhete para 
Marcelo e sai. 

TERÇA - Batista conta para Célia 
que terminou tudo com Sandra. 
Tarso liga para Batista e diz que 
está preocupado com o estado da 
mãe. Ele diz que ela está sofrendo 
e não para de chorar. Irma e César 
fi cam sozinhos em casa. 

QUARTA - Júlia se irrita com Ma-
ria e a ameaça com um facão. 
Ela avisa que não irá matá-la, 
pois ainda quer fazer testes com 
ela. Júlia diz que pretende trans-
formar Maria em uma reptiliana. 
Pepe se revolta com Júlia. 

QUINTA - Clara e Gabriela resolvem 
se separar para tentar escapar de 
Draco e Telê. Draco corre atrás de 
Gabriela. Telê corre atrás de Clara. 
Tarso liga para Luna e ela diz que 
quer vê-lo. Aline e Beto são os pa-
drinhos de Marcelo. Beto pede Ali-
ne em casamento. 

SEXTA - Samira tenta disfarçar, 
mas Marcelo descobre que ela 
não é Maria. Leonor conta sobre o 
bilhete deixado por Maria. Samira 
lança ondas mentais contra Leonor 
e ela desmaia. Marcelo segura Sa-
mira e pergunta onde está Maria. 

SÁBADO - Júlia se revolta ao saber 
que Telê deixou Clara fugir. Leo-
nor acorda assustada e chora por 
causa da atitude de Samira. Tarso 
conta que Sandra não está bem e 
pede para Batista pensar bem an-
tes de tomar uma decisão. 

 

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Victória marca encontro 
com Lucas. Nina vai ao encontro de 
Renato e lê um poema para o jovem. 
O casal se beija. Maçarico humilha 
Pedrinho e pede para Geléia trancar 
o garoto no quarto escuro novamente. 

TERÇA - Cláudia concorda em sair da 
fazenda. Durante o jantar, George, 
Lucas e Fausto discorrem sobre a polí-
tica. A relação entre os três não é ami-
gável. George sente uma enorme em-
patia com a visão política de Fausto.  

 QUARTA - Lucas e Fausto fi cam alte-
rados e trocam ofensas. O Secretá-
rio segura Fausto pelo colarinho. Lu-
cas diz para Fausto que está atento 
em seus movimentos. Na periferia, 
Victória e Ana observam Xavier. Vi-
cky fi ca intrigada ao ver Xavier rece-
bendo envelope de Geléia. 

QUINTA - Victória exige que Fausto 
mande Xavier embora. Fausto de-
fende seu comparsa. Vicky pede 
para Fausto escolher entre ela e 
Xavier. Dissimulado, Fausto diz que 
vai pedir explicações a Xavier. Lu-
cas vai à delegacia conversar com 
Paulo a respeito do tráfi co. 

SEXTA - Em conversa com George, 
Fausto conta para o Prefeito que 
Lucas o ameaçou. Como medida 
de segurança, George pretende 
grampear o telefone de Lucas. 
Fausto estimula a idéia de George. 
Claúdia e Michelle se enfrentam 
diante de Paulo. 

SÁBADO - Victória conta para Lucas 
que ouviu a conversa de George e 
Fausto e percebeu que os dois que-
rem prejudicá-lo. Os dois marcam 
encontro às escondidas para con-
versar. Fausto avisa George que 
recebeu os equipamentos.

O Disco Compacto 

é um espaço destinado a comentários indivi-

duais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD indicados (ou 

não). As opiniões emitidas não são de responsabilidade 

do autor do texto.
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CMYK

H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Carga Explosiva 3 (legen-
dado) – ação – sexta 16h20 e 21h15; 
sábado e domingo 16h40 e 21h20; se-
gunda e terça 16h20 e 21h15; quarta 
16h10 e 19h15; quinta 16h20 e 21h15.

Marley e Eu (legendado) – comédia 
– sexta 14h10 e 19h05; sábado e do-
mingo 14h30 e 19h10; segunda e ter-
ça 14h10 e 19h05; quarta 14h e 21h05; 
quinta 14h10 e 19h05.

Sala 2: Madagascar 2 (dublado) – 
animação – sexta 14h; sábado e do-
mingo 14h15; segunda a quinta 14h.

Crepúsculo (legendado) – aventu-
ra – sexta 17h20 e 21h15; sábado e 
domingo 17h35 e 21h30; segunda e 
terça 17h20 e 21h15; quarta 15h35 e 
19h25; quinta 17h20 e 21h15.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – co-
média – sexta 15h35 e  1 9h25; sábado 
e domingo 15h50 e 19h40; segunda e 
terça 15h35 e 19h25; quarta 17h40 e 
21h30; quinta 15h35 e 19h25.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – sábado e domingo 12h10.

O Curioso Caso de Benjamin But-
ton (legendado) – drama – diaria-
mente 14h35, 17h55 e 21h20.

Barigüi 2: Austrália (legendado) – 
drama – diariamente 22h20.

Coraline e o Mundo Secreto (dubla-
do) – animação – sexta 13h15, 15h30, 
17h45 e 20h; sábado e domingo 11h, 
13h15, 15h30, 17h45 e 20h; segunda a 
quinta 13h15, 15h30, 17h45 e 20h.

Barigüi 3: O Grilo Feliz e Os Insetos 
Gigantes (dublado) – animação – sá-
bado e domingo 11h50.

Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – comé-
dia – sexta 13h40, 16h15, 18h50, 21h25 
e 00h10; sábado 11h05, 13h40, 16h15, 
18h50, 21h25 e 00h10; domingo 11h05, 
13h40, 16h15, 18h50 e 21h25; segunda 
a quinta 13h40, 16h15, 18h50 e 21h25. 

Barigüi 4: O Leitor (legendado) – 
drama – diariamente 19h50 e 22h25.

Um Faz de Conta que Acontece 

(dublado) – comédia – diariamente 
12h55, 15h15 e 17h35.

Barigüi 5: Sim, Senhor (legendado) – 
comédia – sexta e sábado 12h50, 15h10, 
17h25, 19h40, 22h e 00h20; domingo a 
quinta 12h50, 15h10, 17h25, 19h40 e 22h.

Barigüi 6: Operação Valquíria (le-
gendado) – suspense – sexta 13h40, 
16h15, 18h50, 21h25 e 00h10; sábado 
11h05, 13h40, 16h15, 18h50, 21h25 e 
00h10; domingo 11h05, 13h40, 16h15, 
18h50 e 21h25; segunda a quinta 
13h40, 16h15, 18h50 e 21h25. 

Barigüi 7: Noivas em Guerra (legen-
dado) – comédia romântica – sexta 
e sábado 13h35, 16h, 18h05, 20h05, 
22h05 e 00h05; domingo a quinta 
13h35, 16h, 18h05, 20h05 e 22h05.

Barigüi 8: Sexta-Feira 13 (legen-
dado) – terror – sexta 17h10, 19h25, 
21h35 e 23h45; sábado 12h, 17h10, 
19h25, 21h35 e 23h45; domingo 12h, 
17h10, 19h25 e 21h35; segunda a 
quinta 17h10, 19h25 e 21h35.

Verônica (nacional) – policial – dia-
riamente 15h.

UCI – Shopping Estação

Sala 1: Sexta-Feira 13 (legendado) 
– terror – diariamente 13h, 15h10, 
17h20, 19h25, 21h35 e 23h40.

Sala 2: Noivas em Guerra (legen-
dado) – comedia romântica – diaria-
mente 20h, 22h e 00h.

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

Sala 3: O Corajoso Ratinho Despe-
reaux (dublado) – animação – dia-
riamente 12h20 e 14h25.

O Curioso Caso de Benjamin But-
ton (legendado) – drama – diaria-
mente 16h30, 20h10 e 23h30.

Sala 4: Coraline e o Mundo Secreto 
(dublado) – animação – diariamente 
13h30, 15h45, 18h05, 20h20 e 22h35.

Sala 5: Sim, Senhor (legendado) – 
comédia – diariamente 12h45, 15h, 
17h15, 19h35, 21h50 e 00h.

Sala 6: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 12h20, 
14h30, 16h40, 18h55, 21h10 e 23h20.

Sala 7: Marley e Eu (legendado) – co-
média – diariamente 19h50 e 22h25.

Um Faz de Conta Que Acontece (du-

blado) – comé-
dia – diariamente 13h10, 15h25 e 17h40.

Sala 8: Bolt – Supercão (dublado) 
– animação – diariamente 12h30, 
14h40 e 16h50.

Verônica (nacional) – policial – dia-
riamente 19h05, 21h05 e 23h05.

Sala 9: Operação Valquíria (le-
gendado) – suspense – diariamente 
16h10, 18h45, 21h20 e 23h50.

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

Sala 10: Operação Valquíria (le-
gendado) – suspense – diariamente 
13h35, 16h10, 18h45, 21h20 e 23h50.

LONDRINA

Cine Catuaí

Sala 1: Noivas em Guerra (legenda-
do) – comedia romântica – sexta, 
sábado, domingo e quarta 21h30; se-
gunda, terça e quinta 21h.

Coraline e o Mundo Secreto (dubla-
do) – animação – sexta 15h, 17h e 19h; 
sábado e domingo 13h30, 15h30, 17h30 
e 19h30; segunda a quinta 15h, 17h e 19h.

Sala 2: Um Faz de Conta que Aconte-
ce (dublado) – comédia – diariamen-
te 16h30 e 20h30.

Coraline e o Mundo Secreto (dublado) 
– animação – sábado e domingo 14h30.

Noivas em Guerra (legendado) – co-
media romântica – diariamente 18h30.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 16h, 18h, 20h e 22h; 
segunda, terça e quinta 17h e 20h30.

Sala 4: Sim, Senhor (legendado) – co-
média – sexta, sábado, domingo e quar-
ta 15h, 17h15, 19h30 e 21h45; segunda, 
terça e quinta 16h45, 19h e 21h15.

Sala 5: O Curioso Caso de Benjamin 
Button (legendado) – drama – sexta, sá-
bado, domingo e quarta 15h, 18h e 21h; 
segunda, terça e quinta 17h30 e 20h30.

Sala 6: Sexta-Feira 13 (legendado) 
– terror – sexta, sábado, domingo e 
quarta 16h, 18h, 20h e 22h; segunda, 
terça e quinta 17h, 19h30 e 21h15.

Sala 7: Operação Valquíria (legen-
dado) – suspense – sexta 16h30, 
19h e 21h30; sábado e domingo 14h, 
16h30, 19h e 21h30; segunda a quinta 

16h30, 19h e 21h30.
 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard 

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 19h e 22h.

Sala 3: Marley e Eu (legendado) – 
diariamente 17h15, 19h45 e 22h10.

Sala 4: O Curioso Caso de Benja-
min Button (legendado) – drama 
– diariamente 21h45.

Coração de Tinta (dublado) – aven-
tura – sexta 19h15; sábado e domingo 
17h e 19h15; segunda a quinta 19h15.

Cineplex 

Sala 1: Um Faz de Conta Que Acon-
tece (dublado) – comédia – diaria-
mente 15h10, 17h10, 19h20 e 21h20.

Sala 2: Austrália (legendado) – 
drama – diariamente 20h50.

O Corajoso Ratinho Despereaux 
(dublado) – animação – diariamen-
te 15h30 e 18h.

Sala 3: Se Eu Fosse Você 2 (nacio-
nal) – comédia – diariamente 16h, 
19h10 e 21h40.

Sala 4: Operação Valquíria (le-
gendado) – suspense – diariamente 
16h30, 19h e 21h30.

TOLEDO

Cine Panambi

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 
(nacional) – comédia – sexta, 
sábado, domingo e quarta 
16h, 19h50 e 21h30; segunda, 
terça e quinta 21h.

O Corajoso Ratinho Des-
pereaux (dublado) – ani-
mação – segunda, terça e 
quinta 19h30.

Sala 2: O Corajoso Ratinho 
Despereaux (dublado) – 
animação – sexta, sábado, 
domingo e quarta 16h15.

Crepúsculo (legendado) 
– aventura – diariamente 
19h15.

Marley e Eu (legendado) 
– comédia – diariamente 
21h20.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Dia ideal para você. Vai progredir no 
campo profi ssional e fi nanceiro. O 
amor também está excelente. Toda 
e qualquer chance de melhorar em 
sua carreira deverá ser aproveitada.

Se tiver alguma viagem de negócio 
hoje, faça o possível para iniciá-la 
de manhã. Bom dia para amor, rela-
ções familiares e vida profi ssional. 
Não pare de sonhar.

Benéfi co para amizades. Poderá 
ser premiado no esporte ou em sor-
teios. Boas chances para competi-
ções, presentes ou coisas que lhe 
tragam alegria. Obterá favores.  

Excelente disposição mental para 
tratar de assuntos importantes e de 
negócios, para dar continuidade a 
assuntos do coração. Contudo, seja 
sincero. Batalhe por seus sonhos. 

Dia em que terá disposição mental 
para trabalhar em negócios e para 
tratar de assuntos pessoais. Os 
passeios estarão favorecidos bem 
como o amor e as novas amizades.

Poupar economias para conseguir a 
casa própria que tanto sonha será o 
mais importante a fazer agora. Por 
outro lado, o fl uxo é dos melhores 
para a compra de bens. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Procure levar a paz aos mais neces-
sitados lhe transmitindo otimismo e 
confi ança. Fase especialmente fa-
vorável para iniciar uma união, seja 
de cunho amoroso ou profi ssional. 

Muita atividade profi ssional e êxito 
nos negócios. Novos empreendi-
mentos sociais e familiares estão 
previstos para você hoje depois da 
meia-noite. Ótimo estado mental.

Problemas fi nanceiros. Seja caute-
loso, em especial, se tiver contas 
conjuntas. Cuidado com o nervo-
sismo. Uma decisão importante no 
relacionamento deverá ser tomada.

Uma paixão poderá lhe pegar de sur-
presa. O novo relacionamento será 
marcado por romantismo e sensua-
lidade. Cuide de outros compromis-
sos, principalmente profi ssionais.

Esperanças bem sucedidas, desejos 
concluídos e exaltação profi ssional 
e social estão previstos para você 
agora. Boa infl uência também aos 
assuntos pessoais e às artes.

Evite o pessimismo para que tudo 
corra bem para você hoje. Cuide da 
saúde e trabalhe para a elevação 
mental. Compartilhe as conquistas 
e os problemas com sua família.

“Assim, o conteúdo de uma imagem ou ideia 
reprimida pode abrir caminho até a consci-
ência, com a condição de que seja negado. A 
negativa constitui um modo de tomar conhe-
cimento do que está reprimido; com efeito, já 
é uma suspensão da repressão, embora não, 
naturalmente, uma aceitação do que está re-
primido. Podemos ver como, aqui, a função 
intelectual está separada do processo afeti-
vo. Com o auxílio da repressão apenas uma 
consequência do processo da repressão é 
desfeita, ou seja, o fato de o conteúdo idea-
tivo daquilo que está reprimido não atingir 
a consciência. O resultado disso é uma espé-
cie de aceitação intelectual do reprimido, ao 
passo que simultaneamente persiste o que é 
essencial à repressão”.

A Negativa, Sigmund Freud

“Senhores Reitores, na estreita cisterna 
que os Srs. chamam de ‘Pensamento’, os 
raios espirituais apodrecem como palha. 
Chega de jogos da linguagem, de artifícios 
da sintaxe, de prestidigitações com fór-
mulas, agora é preciso encontrar a grande 
Lei do coração, a Lei que não seja uma lei, 
uma prisão, mas um guia para o Espírito 
perdido no seu próprio labirinto. Além 

daquilo que a ciência jamais conseguirá alcançar, lá onde 
os feixes da razão se partem contra as nuvens, existe esse 
labirinto, núcleo central para o qual convergem todas as 
forças do ser, as nervuras últimas do Espírito. Nesse dédalo 
de muralhas móveis e sempre removidas, fora de todas as 
formas conhecidas do pensamento, nosso Espírito se agita, 
espreitando seus movimentos mais secretos e espontâne-
os, aqueles com um caráter de revelação, essa ária vinda de 
longe, caída do céu”.

O Pesa-Nervos, Antonin Artaud

“Poucos são os que conseguem escapar do rolo compres-
sor. Sobreviver apenas, apesar das condições, não confe-
re mérito nenhum. Animais e insetos sobrevivem quando 
tipos superiores são ameaçados de extinção. Para viver 
além do declínio, para trabalhar pelo prazer de trabalhar, 
para envelhecer com graça conservando todas as facul-
dades, entusiasmos e autorrespeito, é preciso estabelecer 
valores diferentes daqueles adotados pela massa. É preci-
so um artista para abrir essa brecha na muralha. Um artis-
ta é primordialmente alguém que acredita em si mesmo. 
Ele não reage aos estímulos normais: não é nem um bur-
ro de carga nem um parasita. Vive para se expressar e ao 
fazê-lo enriquece o mundo”.

Pesadelo Refrigerado, Henry Miller

“Trago o mundo mais para perto ou o man-
do desaparecer além do meu pensamento: 
árvores, sete, um enforcado, uma vela ace-
sa em pleno dia! Escolho recantos selecio-
nando firmamentos, distribuo olhares de 
calibre variado na distância de vário cala-
do. Parto espaços entre um aumento e um 
afastamento em cujos limites cai como uma 
luva minha vertigem”.

Catatau, Paulo Leminski

“Combine a imodéstia com a audácia. Recorde 
que se consegue realizar algo é sobre a base 
dos esforços de muitos outros, muitos dos 
quais tem enfrentado horrores tais que fariam 
você e eu desabar em submissão. Mas não 
esqueça que o que diz pode produzir algum 
efeito: dentro de um mundo de espectadores 
pacificados até mesmo a menor expressão au-
tônoma se sobressai”.

A Alegria da Revolução, Ken Knabb

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

Catatau, Paulo Leminski
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Sono eterno de 
uma mente
sem lembranças
A mãe ainda estava embevecida na ma-

lha noturna que tecia a escuridão do quar-
to pontilhado de estrelas de plástico quan-
do o barulho da água do chuveiro molhou o 
sono leve. Filha? A resposta não veio ainda 
que a fi na parede fosse o único obstáculo 
entre quarto e banheiro. A água já escor-
ria fi rme quando a confusão se desenrolou 
certeza. Às três horas do dia não era hora 
de banhar os 11 anos da caçula. O que você 
está fazendo? Veio uma voz abafada, como 
se surgida de um transe profundo. Tomando ba-
nho para ir à escola. Defi nitivamente não era hora 
de escola. Duas batidas na porta e uma retomada. 
Desenxabida, a camisola voltava nula ao corpo pueril 
acordado na confusão da ausência da cama. A cons-
ciência faltosa regressou de espanto, mas se perdeu 
rapidamente quando do retorno ao sono nunca deixado.

Pelos nefros de Morfeu
Era um dele igual ainda que discretamente distinto. O 

quarto duplo localizado lá pelo Sudoeste era dividido da 
mesma forma que um dia um útero foi compartilhado para 
trazê-los ao mundo. O sono dos dois, entretanto, não era tão 
gêmeo quanto as feições que carregavam. Ao menos desta 
vez as camas eram separadas. Foi numa das madrugadas habi-
tuais dos univitelinos que um dos irmãos atordoou-se pelo movimento 
inesperado. O outro irmão levantou-se, embriagado nos braços de Morfeu, fi cou em 
pé ao lado da cama e desenhou em traços molhados e abstratos um caminho de 
urina no colchão. Como se o absurdo da cena não transcendesse a normalidade, 
acomodou o responsável pela necessidade primária e voltou a deitar. Em profundas 
considerações inconscientes e não satisfeito com a umidade que passou a envolvê-
lo, levantou, tirou o colchão ensopado e deitou no esqueleto que antes segurava o 
conforto. Nada como o aconchego dos desacordados e o testemunho dos pasmos.

O guardião das portas do inconsciente
Ele guardava circunspeto as portas de um dos edifícios centrais da cidade. Nem 

muito grande, nem muito pequeno, simplesmente do tamanho exato para arquivar 
histórias várias. A portaria incrustada no interior do edifício, como não é costume 
ser, fi cava vazia de vivas almas naquelas horas de uma madrugada habitual. So-
mente alguns mais notívagos davam o ar da graça. Naquela noite, desceu a polida 
menina para a conversa. Não estou conseguindo dormir. Nos dez minutos poste-
riores, falou-se de música e de um CD que, no dia seguinte, seria emprestado ao 
porteiro. Adeus e a volta para o sétimo andar. Os livros sobre os quais estudara 
até tarde jaziam abertos sobre a mesa que em tantos momentos fi zera as vezes 
de cama e travesseiro para a aluna aplicada. Ela nem os notaria até a manhã se-
guinte. Olá, menina, trouxe o CD? De que CD o senhor fala? Dessa vez, as portas 
do inconsciente ludibriaram o guardião empenhado e dispuseram-se abertas para 
tantas possibilidades.

Cobra cega de sono
O matagal sussurrava cantigas de vento e de espanto para os que são habitua-

dos à rede de luz que as cidades têm em diferencial ao campo. No interior da casa 
já não brilhava lamparina, vela ou a luz elétrica que chegara há tempos, somente 
lastimosas brasas num vermelho-luz intenso em contraponto à escuridão insis-
tiam em dar o tom de fi m de dia. Todos na casa já estavam recolhidos à sombra 
dos lençóis depois de um dia de trabalho sob as condições dos músculos, que 
agora regiam descanso, e os seres todos que se abrigavam nos arredores pre-
tendiam-se invisíveis, como seria a sina que os acompanhava. Um inconsciente, 
porém, requisitou a presença de um deles. Em longínquas certezas de nuvens, o 
homem adormecido levantou-se abrupto e recorreu ao único aparato que pensou 
cabível. Vou matar a cobra. O reduto da arma de calibre 12 era conhecido em 
vigília e não foi ignorado quando da inconsciência. Antes que a cobra cega e ine-
xistente fosse morta, revoltou-se o pensamento e razão. Não era hora.

Não durma
Há que se ter sempre testemunhas. Nes-

tes casos, o depoimento do autor dos atos quase 
nunca ou nunca é válido, já que uma das características do sonambulismo é a 
ausência de lembranças por parte do personagem principal. Durante este dis-
túrbio do despertar do sono, as áreas motoras permanecem ativas no cérebro, 
enquanto o hipotálamo, relacionado à consciência, está quase inativo, o que 
possibilita os movimentos comuns aos sonâmbulos, como andar e sentar-se.

Foi no consultório do médico Francisco Vaccas, especialista em distúrbios 
do sono, que descobri um pouco mais sobre algo que me fez ter histórias 
curiosas da infância sonâmbula. Descobri, por exemplo, que o distúrbio é 
quase comum em crianças, de 15 a 45% delas terão um episódio, e que em 
adultos a incidência é baixa, de 0,5 a 2%. Os casos normalmente acontecem 
a partir da idade pré-escolar, entre quatro e cinco anos, costumam sumir 
entre 10 e 12 anos, e possuem intensidade variante de acordo com a carga 
genética do problema: se for pequena, podem durar alguns segundos (gesticu-
lar ou sentar-se na cama); se for maior, podem durar por volta de seis minutos 
(movimentos mais complexos). Geralmente, ocorre no primeiro terço da noite, 

por volta de uma ou duas horas de sono, durante a fase REM do sono (Rapid eyes 
moviment – movimento rápido dos olhos).

O caso da acadêmica de odontologia Geisa Neves foi mencionado ao médico. 
A futura dentista parece ter postergado o fi m do sonambulismo previsto para o 
início da adolescência. “Uma entrevistada disse que continuou a ter casos de so-
nambulismo mesmo depois da infância...”. “Não posso fazer um diagnóstico deste 
caso, mas normalmente quando o distúrbio persiste em adultos está relacionado a 
estresses pós-traumático, algum tipo de frustração ou à ansiedade”. Geisa confi r-
mou que os casos foram mais frequentes na infância 
quando os pais se separaram e, na adolescência, 
quando fazia o pré-vestibular. Episódios como 
o banho notívago aos cinco anos, a conversa 
com o porteiro aos 20 e as falas deslocadas 
durante o sono, entretanto, podem não ser 
isolados, afi nal, “eu moro sozinha, então não 
tenho muitas testemunhas”.

Tantos outros detalhes saltaram aos meus 
ouvidos leigos e fi caram perdidos pela in-
consciência – talvez tenham até ressurgi-
do durante as engroladas falas noturnas –, 
outros são lembrança a que posso recorrer. 
Acordar sonâmbulos? O ideal é que a pes-
soa seja levada com calma para a cama, 
já que uma região no hipocampo marca o 
território em que deitamos para dormir, e 
acordar durante o transe sonambúlico em 
outro lugar pode causar confusão. Há tra-
tamento, utilizado quando a carga genética 
relevante ao distúrbio é grande; remédios e 
psicoterapia estão entre eles, mas normal-
mente não é necessário preocupar-se. Fora 
isso, evite móveis pontiagudos, coloque a 
pessoa para dormir no térreo, aferre as tran-
cas, tire as chaves das portas e esconda as 
facas. Ou fi que acordado.

Os casos de sonambulismo descritos acima são verídi-
cos. Agradecimento especial à acadêmica de odontolo-
gia Geisa Neves e ao acadêmico de publicidade e propa-
ganda Antônio Jr. Camargo pelas colaborações.

(por 
Julliane Brita*
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