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Conversas

ALTianas:

das outras

finalidades

do ALT

BLOCO B2c  |  Sala 415

QG do ALTDevem ter gostado
dos desenhinhos.

Se for assim,
farei uma matéria

sobre a vida.
Será um prazer

senti-la esmagada
pelos meus pés.

Estão utilizando

edições do ALT para

forrar vitrines de lojas.
Vamos fazer uma

edição modelo ‘Forro
para assoalho automotivo’,

vai vender horrores.

Se fosse apenas uma história qualquer 
não despertaria tanto interesse aos olhos 

atentos que folheiam páginas em busca 
da fascinação. Como dois apaixona-
dos que trocam olhares para depois 
criarem coragem para a aproximação. 
A observava. Na rua, carros, buzinas 
e muita fumaça. O barulho urbano 
pareceu se dissipar quando adentrei 
a loja e já na entrada a vi: perdida em 
meio aos livros. Enquanto ela elegia 
livros das prateleiras, eu vagava pelos 
corredores, buscando alguma coisa 
que nem mesmo eu poderia saber. Era 
o fi m da tarde e não poderia, de forma 
alguma, perdê-la de vista. 

No meu peito levava pendurada a 
identifi cação que me permite a cordia-
lidade (ou não) das pessoas. Ela logo me 
olhou de cima a baixo e parou os olhos 
no crachá, para confi rmar o que eu es-

tava falando. “Mas você vai me fi lmar ou 
tirar foto?”, “só uma foto enquanto você 
procura por livros”. Diante da assertiva 
minha face corou; felizmente alguém per-
mitiu. “Você vem sempre aqui no Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908)?”. “Sempre 

que posso passo aqui, gosto muito de ler e 
sempre estou em busca de livros. Eu gosto 
muito de leituras e principalmente de livros 

antigos. As histórias de livros antigos me 
atraem bastante”. “E de que tipo de roman-

ces você gosta?”, “Gosto muito de romances 
espíritas, são histórias que me fazem pensar”. A as-

sistente administrativa Rosilene Quatrin já segurava um desses 
romances nas mãos enquanto conversávamos.

“Você costuma ler quantos livros por mês?”. “Eu não gosto de fi car para-
da, aproveito esse tempo ocioso lendo alguma coisa. Quando tenho bastan-

te tempo sobrando chego a ler três livros por mês”. “E compra sempre aqui?”, 
“Às vezes aqui e, outras vezes, procuro na Biblioteca Pública Municipal”. “Pes-
soas que leem livros espíritas falam que eles trazem muitos benefícios pessoais 
ao leitor, é verdade?”. “Sim, eles me fazem refl etir sobre quem sou, por que 
estou aqui e qual a minha missão. Realmente trazem muitas lições a quem os 
lê”. “Você é espírita?”. “Não, sou católica, mas gosto muito de histórias de espíri-
tos, me fascinam”. “Dentre esses livros, o que você indicaria?”. “Deixa eu pensar, 

Esmeralda (Ed. Vida e Consciência, 1998, 352 p.) e Vencendo o passado (Ed. Vida 
e Consciência, 2008, 400 p.), ambos da Zíbia Gasparetto”. “São livros difíceis de 

ler?”. “Não, são leituras agradáveis, que, como eu disse antes, despertam o interesse”. 
Já era o fi m daquela 
tarde quando saí no-
vamente para a rua. 
Despedi-me de Rosi-
lene e dos funcioná-
rios do Sebo. Não gos-
to de espíritos, minha 
pele eriça.Calafrio

Não à
prolixidade

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

No fi m do mês de novembro do ano passado, o Emblogado se 
dedicou à previsão do jornalista especialista em Internet, Paul 
Boutin, da revista Wired, sobre o fi m dos blogues. Mal interpre-
tada por alguns, insistimos. Deixe-me explicar. Boutin anunciou 
o fi m dos blogues ruins e desnecessários, que, se tudo der certo 
mesmo, um dia acabam naturalmente. Em compensação, não é 
bem isso que se vê. Por enquanto, o lixo da rede se prolifera e 
fi ca por aí, perdido no espaço virtual.

Naquela ocasião, Boutin mencionou que o escape para o fi m dos 
blogues seriam Twitter, Flickr, Facebook, atualmente muito usados 
como rede de relacionamentos. Certo, é bem possível que isso 
aconteça mesmo, mas o movimento visto hoje enverga mais para a 
multiplicidade de meios do que para a estagnação de algum deles.

O Twitter, nosso eleito de hoje, “é um serviço para amigos, fa-
mília e colegas de trabalho se comunicarem e permanecerem 
conectados pelas respostas à simples pergunta: O que você está 
fazendo?”. Tudo se resume a isso: para usar o Twitter, não é preci-
so entender de layout, códigos de HTML ou gráfi cos complexos, 
basta digitar o que se quer dizer no campo indicado e dar Enter. 
Já virou ferramenta de marketing para divulgação rápida e auxilia 
na proximidade com o público; afi nal, seu artista predileto está 
no mesmo lugar que você, ainda que seja um lugar virtual.

Estamos testando o Twitter há algum tempo e ele foi aprovado. 
Aqui vão algumas novidades. Para nos encontrar por lá, gazeta_alt.

twitter.com – 

Já explicamos do que se trata: com um limite de 140 caracte-
res, você diz o que está fazendo ou qualquer coisa que quiser 
dizer. Para receber mensagens de outras pessoas, você deve 
segui-las, termo utilizado para indicar que você acompanha as 
atualizações dos outros, e, assim, deve ser em contrapartida. 
Você pode seguir sem ser seguido e ser seguido sem seguir. OK?

valebrity.com – 

Encontrou um famoso no Twitter e acha que é fake? O Valebri-
ty confi rma se essa celebridade é realmente quem está dizendo 
ser. Não me pergunte como eles fazem, mas já foram confi rma-
dos, por exemplo, o diretor de cinema David Lynch, a ex-Len-
non Yoko Ono e até Barack Obama, que dispensa explicação. 
Útil, mas não muda minha vida completamente.

twhirl.org – 

O defeito do Twitter é não atualizar automaticamente. Feito. 
O Twhirl é um aplicativo que mostra as atualizações de sites de 
relacionamento, inclusive o Twitter, em tempo real. Vantajoso, 
mas perde uma pena por exigir a instalação do Adobe AIR (bai-
xável no site da Adobe), não muito usado por essas bandas.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Sabemos de pelo menos duas pessoas que se depararam com 
lojas em Cascavel cujas vitrines foram forradas com edições do 
Gazeta ALT. Provavelmente escondiam o lançamento de uma 
promoção ou coisa do tipo. Um desses estabelecimentos está 
na Rua Erechim e o outro na Avenida Brasil. Aliás, o professor 
Sandro, da Unipan, conheceu o ALT assim. Parou, leu, gostou e 
hoje é nosso eventual colaborador. Obrigado.

Talvez a escolha por colocar o ALT na vitrine tenha sido acidental: 
caderno que restou da leitura da edição de domingo da Gazeta do 
Paraná. Ou talvez seja porque a capa e a contracapa geralmente 
têm cores para encher balde – e de quebra os desenhinhos são bo-
nitinhos – e podem chamar a atenção do pedestre.

Essa utilização aleatória do caderno de forma alguma nos desa-
grada. Que nossos ‘desenhos’ sejam utilizados cada vez mais para 
forrar vitrines, o assoalho do carro ou mesmo prateleiras de estan-
tes dos que leem – ou não – o jornal. De qualquer forma, o ALT 
estará ao alcance dos olhos e, hora ou outra, será lido. Quem sabe 
não faremos mais adiante uma edição especial para fi ns diversos.

***Se o ALT agrada alguns pela parte visual e outros pela textual, 
é a oportunidade de voltarmos mais uma vez à questão da for-
ma e do conteúdo no jornalismo. Emprestemos da problemá-
tica cinematográfi ca Arte e Indústria, explorada pelo estudioso 
Anatol Rosenfeld, o conceito de produção artística:

“A arte é expressão; mas ela é, também, comunicação. Uma ex-
pressão restrita ao próprio artista deixa de ser expressão e o artis-
ta deixa de ser artista para tornar-se um ‘alienado’” (2002, p. 39). 
Nesse sentido, o artista no cinema, em especial em Hollywood, 
emerge da capacidade de expressar-se e comunicar-se. “É da pró-
pria essência da arte o realizar de uma síntese maravilhosa de 
auto-expressão individual e de comunicação social”.

Compreendendo o jornalismo como apuração de informação a 
ser transmitida ao receptor, é possível atentar a meios diversos 
de se completar o ciclo. Até que ponto se pode trabalhar a forma 
do texto, da imagem e da diagramação para que essa informação 
chegue ao leitor-espectador-ouvinte sem que se transforme em 
procedimento retórico?

Está certa a afi rmação de que forma e conteúdo estão direta-
mente ligados, são uma ‘coisa só’, porém, é fato também que uma 
matéria jornalística é comumente construída tanto mais aprofun-
dada do que pensada a página em que ela será publicada. 

O que se quer instigar aqui no ALT é a atenção à forma e ao 
conteúdo de maneira integrada. O jornalismo narrativo forne-
ce um dos instrumentais que possibilita o tratamento estilístico 
e estético do texto, seja alterando a voz ativa, seja contando a 
história de trás para frente ou desrespeitando a linearidade...  
Instrumental que sugestiona formas à visualidade, no sentido 
de que, num certo conceito de jornalismo ‘performático’, o mo-
vimento da escrita jamais se reduzirá às linhas e poderá se com-

binar de modos muito mais expressivos do que nos padrões 
comunicativos. O leitor seria envolvido a interpretar a infor-
mação, não somente engoli-la a seco. 

E o jornalista tem mais essa possibilidade de desenvolver-se 
como ser pensante, no sentido de poder ser identifi cado pela 
capacidade criativa e originalidade no trato com o fato, não 
mais ser encarado como mero organizador de dados e estatísti-
cas dentro de um corpo engessado de trabalho.

Falamos, não obstante, de uma parcela pequena de interessados 
leitores e jornalistas. É inegável o poder destrutivo do capitalismo 
acelerado que adianta cada vez mais os relógios pela manhã, e atra-
sa nosso sono à noite, fazendo com que o espaço de descanso seja 
reduzido a uma ilusão ante o estresse inevitável. A inviabilidade no 
jornalismo diário, e mesmo semanal, é entendida e obviamente 
aceita. Mas que fi que claro: existe a possibilidade. Comunicação 
como expressão. Jornalismo como produção artística.

Aqueles que afirmam ser impossível a cria-
ção de arte nas circunstâncias atuais da or-
ganização cinematografia não têm razão (...). 
Apesar de todas as precauções, a arte conse-
gue, de vez em quando, passar a perna nos 
seus donos e patrões, escapando da gaiola de 
ouro e levantando o seu majestoso voo (RO-
SENFELD, 2002, p. 44-45).

E imagine só como fi cará bonito nas vitrines.

Jornalismo como Arte ou Delírio de Uma Noite de Verão?
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Blefi sta
de palavras

“Diz-se, depois de que primeiro o tivesse dito tolstoi, 
que as famílias felizes não têm história. Também os 
elefantes felizes não parece que a tenham”.

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Diz isso toda gente, e longe de mim repeti-los levianamente, mas 
Saramago é a prova escrita do lirismo estupefaciente da lucidez e da 
razão. Ao ler um Saramago, que por demais justifi ca a meto-
nímia, sente-se uma sabedoria e uma poesia e não 
se sabe de onde, um vazio eloquente e 
se sabe que do interior do texto. Ainda 
que se discuta muito a pontuação ou o 
léxico – que, a pedido do autor, segue a 
ortografi a vigente em Portugal antes do 
Acordo –, o que é retido no momento 
da leitura é a suspensão do externo a um 
lugar não sabido da narrativa, e que progri-
de para o total arrebatamento do leitor paciente.

Conclusões não adversas a partir de qualquer uma 
das obras do Nobel José Saramago, mas que têm 
especial sentido quando se trata do último livro 
lançado pelo escritor português no fi m de 2008, 
A viagem do elefante (Companhia das Letras, 256 
p.). Alcunhado livro a pedido do próprio autor, 
já que muitos o chamaram de romance antes 
de ser publicado. Saramago já o chamou conto, 
defi nição da edição brasileira, ao frisar que fal-
ta a estrutura narrativa de romance, os núcle-
os e as complexidades. Agora, prefere chamá-
lo livro, pura e simplesmente.

Apesar de ser um livro marcadamente di-
ferente dos outros de Saramago, A viagem 
do elefante mantém traços característicos 
do autor, ensaísta tão talentoso quanto o 
romancista que o fez entrar no mercado 
editorial de países dos mais xenófobos na 
área. Mais uma vez uma história sobre a 
vida e o ser humano é contada por metá-
fora, como em Ensaio sobre a cegueira, As 
intermitências da morte ou Ensaio sobre 
a lucidez; outra vez são usados panos 
históricos, como em Memorial do Con-
vento ou mesmo O Evangelho segundo 
Jesus Cristo. Tudo isso montado de 
uma forma deliciosamente diferente 
de todas as anteriores.

Os dados históricos referentes à 
saga do elefante preenchem não 
mais que uma página, enquanto 
o livro de Saramago transita por 
256. Salomão é o elefante que 
faz a viagem de Portugal a Vie-
na, por ocasião de um presente 
de casamento ofertado pelo 

rei Dom João 
III e a esposa Cata-

rina d’Áustria ao arque-
duque austríaco Maximi-
liano II, recém-casado com 
a fi lha do imperador Carlos 
V. Personagem importante é o 
condutor do elefante, Subhro, 

que com o animal veio da Índia; 
é por meio dele que se passam 
muitas das analogias que se 
quer ampliar – ele conduz o ani-
mal, mas não conduz a história –.

Meio lá, meio cá
Quem dirige a história é o narrador 

externo, no caso, uma personagem 
numa história que não é dele. Uma pre-
sença por vezes onisciente, mesmo que 
afastada e vestida de narrador-observa-

dor. Entretanto, ele não se faz neutro em 
nenhum momento, sempre a julgar o que 
deve ter acontecido nos breus da história, 
as causas e efeitos das ações e o próprio ato 
da escrita. Mais apropriada mesmo é a defi -
nição de autor-narrador feita por Saramago, 
a quem, primariamente, a voz do texto é a do 

próprio autor, sem mais. Um autor inclusive 
consciente do papel que exerce nessa história 
absurda de um elefante atravessando a Europa 
em pleno século 16. Com a impossibilidade de 
inventá-la, já que verídica, ou mesmo de deixá-la 
de lado depois de descoberta, assume o que não 

poderia deixar de ser pelas mãos dele: metáfora.

Saramago justifi ca-se por ter que inventar certos 
trechos de história para que o todo fi zesse sentido, 
costumaz que se torna o mostrar das conexões pos-
síveis, as próximas e as distantes, para que o leitor 

compreenda que se fala da vida humana, e 
aproveita para alfi netar a história: “No fun-

do, há que reconhecer que a história 
não é apenas selectiva, é também 

discriminatória, só colhe da 
vida o que lhe interessa 

como material so-
cialmente tido 

por histó-

A Viagem do Elefante

(Companhia das Letras,

264 páginas, R$ 42)

rico e despreza todo 
o resto, precisamente 
onde talvez poderia 
ser encontrada a ver-
dadeira explicação dos 
factos, das coisas, da puta 
realidade. Em verdade vos 
direi, em verdade vos digo 
que vale mais ser romancis-
ta, fi ccionista, mentiroso”.

Dos outros, 
ainda que 
os mesmos

O restante dos personagens são 
todos secundários diante da história 
maior; Saramago trata os que corres-
pondem à realidade histórica como 
comparsas para contar o caso; os demais, 
necessários à coesão. Esta, por sua vez, 
presente mesmo quando das incursões 
do autor-narrador aos paralelismos do 
relato: uma ironia fi na e o sarcasmo 
com relação aos temas frequen-
tes – a Igreja Católica, o po-
der, a escrita, a História – 
são apanhados aqui 
por delicadas 
camadas de 

linguagem ou seguimentos lin-
guísticos acumulados no decorrer 

da vida que, segundo o autor, 
vieram à tona a partir do 

processo sofrido por ele 
logo do começo da pro-

dução do livro, uma grave 
doença respiratória que 

dele quase tirou a vida.

Os 86 anos e a recente fragi-
lidade física, entretanto, em vez de 

abater seriamente o escritor, parecem 
oferecer a ele fôlego extra, uma espécie de 

necessidade vital de dividir o que ainda resta a 
ser dito. Não que isso fi que claro no decorrer do tex-
to, há a mansidão dos pensamentos arraigados por 
fi rmes laços de sabedoria e a linguagem que transi-
ta por universos contemporâneos à história e ao 
ambiente do leitor de hoje, nenhuma delas tra-
tada com afobação ou leviandade. Ao leitor, 
sempre resta o gosto do jogo das palavras 
desse especialista em blefes. "Não sou eu 
quem joga com as palavras, são elas 
que jogam comigo".

Na hora
em que eu te quis

Marcelo
Mugnol*
CAXIAS DO SUL | RS

Num dia desses tão cheios de 
tédio que nem o verme tem von-
tade de secar as tripas da vaca 
moribunda, resolvi guardar tudo 
num velho baú, trancá-lo no só-
tão e dar a chave pro meu fi lho 
brincar. No velho baú fi caram 
dias e noites intermináveis, par-
te do assoalho da sala, dois ou 
três gatos raivosos, a geladeira 
vermelha lascada, meu tênis 
de jogar futsal e seis ou sete 
roteiros de fi lmes que jamais 
serão realizados e, talvez por 
isso, virem obras-primas de-
pois das cinzas.

Na real eu nunca tive 
mesmo tanta vontade 
assim de tornar públicas 
minhas incertezas. Por-
que não é como ouvir 
Adriana Calcanhotto 
ou Vitor Ramil. Muito 
menos como carnear 
uma ovelha. Demo-
ra. A Adriana diz: "é 
o que o tempo leva". 
E como decidi não 
mais deixar as coisas 
espalhadas pela casa, 
senão não conseguiria 
mais chamar de casa esse 
espaço onde acomodo as 
coisas da minha vida, inclu-
sive meu amor e meu fi lho, o 
sentido está em trancafi ar. Tudo. 
Ou quase, porque o Vitor sempre 

repete: "O tem-
po é o meu lugar 
/ O tempo é mi-
nha casa / A casa 
é onde quero estar".
Mas nem sempre é 
tão bom dar-se conta 
do inextinguível. É como 
se eu já soubesse o que 
insisto em esconder. Ou 
pior, não ver. Porque meu 
avô já dizia, antes de se es-
quecer onde colocava o mo-
lho de chaves, "que o pior cego 
é o que não quer ver". E mesmo 
assim, sem saber onde colocava 
as chaves da casa o meu vô via 
sentido no mundo. Nesse mundo. 
No dele, pelo menos. E nem precisa-
va se preocupar com a horta, nem se 
o mel escorria pela pia e dava de comer 
aos gatos quase caolhos de tão magros.
Então o que importa se os melhores 
fi lmes vão morrer trancafi ados no velho 
baú? Porque na verdade os seis ou sete são 
o mesmo. Afi nal, só existe um tipo de de-
sejo. É que dentro dele a gente cria tantos 

outros confusos e difusos, que tudo pa-
rece ainda mais complexo do que é. Se 

pudesse comeria um roteiro por 
dia. Aos sábados sempre 

seria do Fellini, 
porque 

a Adriana distante de todas 
as minhas incertezas, pegou o 

guri pela mão e me olhando disse: 
"vem vambora, que o que você demora 

é o que o tempo leva".

Eu demoro. Porque sempre confundo dias e noi-
tes. Enquanto escrevo me despeço de quem nem 

mesmo conheci; amo quem já desamou; esqueço 
de velhos amigos; e sepulto quem sequer nasceu. 

"E tudo isso / foi no mês que vem / foi quando eu 
chegar / foi na hora em que eu te vi". E mesmo 
sem te ver desisti de trancafi ar as coisas da 
casa no baú. Porque ainda espero rever 
teu verso rasgando meu peito. Pro-
meto até juntar os pedaços de 
tudo o que juntos quebramos 
e reconstruir. Ainda melhor. 
Mesmo sem manual. Só 
não esquece o guri no 
colégio. E vem jantar 
que hoje à noite 
tem música ao sa-
bor de um tango 
muito antigo.

Vamb or a , 
amor?

* Jornalista, 
roteirista e 
diretor, agora 
também blo-
gueiro, enfi m, 
um contador 
de histórias

aproveitaria a narrativa pra sesta. 
Dormiria sonhando ser o piloto 
da motocicleta do Amarcord. 
Enquanto não chega o tempo 
de comer roteiro sigo aqui a 
zero por horta lambendo as 
tigelas de sopa de beterraba. 
E tem mais uma coisa, não 
é porque virei vegetariano 
que vou topar a mesma 
comida da Adriana. Co-
mer Caetano, não.

Se for pra apelar prefi -
ro carnear umas ovelhas 
que meu pai cria lá em 
Criúva. Mas só depois 
de estender os livros 
no varal e esperar pela 
chuva. Meu fi lho ado-
ra jogar futebol na 
chuva. Na semana 
passada, antes de 
trancafi ar as coisas 
da casa no baú, 
assisti ele deslizar 

pela grama molhada 
e vibrar sozinho os gols 

feitos e perdidos. Porque a 
cada gol perdido, me dizia 
ele, o outro eu dele tinha 
uma nova chance de ven-
cer a partida. Vi ele entrar 
pela porta da sala, enchar-
cado de chuva e lama. Aí, 
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Petróleo, m
branding

Há 50 anos, 
no dia 9 de 

março de 1959, 
200 gramas de polie-

tileno e látex começa-
ram a construir um novo 

imaginário infantil, principal-
mente, feminino. Barbie Milli-

cent Roberts foi o nome dado à 
boneca cuja origem ainda gera con-

trovérsias e o desenrolar, certos pudo-
res exagerados. Da série “destruição dos 

sonhos infantis”, roubamos as clássicas his-
tórias de bonecas que assassinam criancinhas 

a facadas e asfixia ou que carregam sangue no 
bojo, mas nenhuma dessas assolou a reputação 

da Barbie de forma midiática e expressiva.

Para compensar o lado órfão de teorias da cons-
piração, a perdoável origem perniciosa: enquanto 

alguns dizem que o casal americano Ruth e Elliot Han-
dler, donos da indústria de brinquedos Mattel, inspirou-

se na filha Barbara e nas brincadeiras dela com bonecas 
de papel para criar a Barbie – cuja semelhança no nome 

é pura referência –; outros dizem que a inspiração veio da 
boneca alemã Lilli, que, por sua vez, foi feita a partir da per-

sonagem de quadrinho do ilustrador Reinhard Beuthien, uma 
femme fatale – ou pin-up, a quem preferir – que protagonizava 

historietas picantes para adultos. A versão equilibrada de toda a 
história é que, vendo a filha brincar, Ruth pensou que uma bone-

ca esteticamente semelhante à Lilli seria útil, já que o especial da 
Barbie é a possibilidade de trocar roupas e acessórios, além da aura 

adulta que suscita, um prelúdio da inocência perdida.

Apesar de toda a comoção que originou, interessante notar um ponto 
ímpar na história deste quase subproduto do petróleo: Barbie venceu a 

pirataria, tão discutida hoje, de forma fulminante. Enquanto o sonho de to-
das as garotas era a boneca original, o que a espoliação de renda permitiu a 
muitas foram as cópias lavadas vindas cada qual do mercado negro mais pró-
ximo. Branding define. A construção e, principalmente, consagração da marca, 
fez com que a boneca mai vendida do mundo começasse custando 3 dólares e 
chegasse hoje a modelos de 10 mil dólares. Tanto mais bonita quanto mais velha 
– valha-me, Deus, o botox! –, a Barbie cinquentona continua sendo o que toda 
mulher gostaria de ser: rica, bonita e famosa.

Barbie Mamãe
Sofás, mesa de centro, arranjo de flor, sala de estar; frutas, garrafas de refri-

gerante, gavetas, repartições, geladeira; garfo, faca, colheres, jogo ame-
ricano, taça de vinho, taça de champanhe, prato fundo, prato 

raso, cadeiras, mesa de jantar; hambúrgueres, 
batatas fritas, refrigerantes, máquina re-

gistradora, lanchonete; máquina de la-
var, centrífuga, mesa de passar rou-

pa, ferro de passar, cabide, cesto 
de roupas, secador, lavanderia; 

mesa, churrasqueira, câme-
ra de vídeo, camping; taças, 
bules, xícaras, pires, pratos, 
talheres, garrafas de bebi-
da alcoólica (!), cristaleira; 
roupas, sapatos, escova 
de cabelo, faixa, costura, 
vontades, lembranças, es-
quecimento, produção, ce-
nários, brincadeira, Barbies.

Melhor sempre falar sobre 
algo conhecido, mas até que 

ponto eu poderia me con-
fundir com o que pretendia 

escrever? A pergunta perdera 
um pouco de cor quando eu não 

pude deixar de lembrar o que sig-
nificou a Barbie na minha infância. 

Nada mais cabível que recorrer às 
minhas memórias para delinear a 

história que eu queria contar.

Essas memórias, 
aliás, têm nome e 

endereço certo, 
Ennaê Helena 
Lopes, a par-
ceira de to-

das as brincadeiras 
da infância.

Quase terminado o 
curso técnico de enfer-

magem e com uma filha 
de um ano, Ennaê revisitou 

comigo os recantos da infân-
cia. Juntamos as Barbies, como 

costumam dizer. Baixamos cai-
xas e redescobrimos algo já há 

muito deixado para trás, brincar 
por, pura e simplesmente, brincar.

“Lembra que levávamos um dia intei-
ro pra montar toda a cidade da Barbie, 

juntando as coisas que nós duas tínhamos, 
e depois de todo o trabalho nem queríamos 

brincar mais?”. “Claro que sim! E tinha tudo 
mesmo: a casa completa, a lanchonete, a pisci-

na, o parquinho... Era quase mais legal ver tudo 
pronto que brincar”. “E onde estão as outras rou-

pas? Porque nós éramos muito costureiras...”. “Pois 
é, não sei onde estão, tinha mais um monte. Lembra 

daquela saia rodada azul que você fez e eu adorava?”. 
“Sim! Nós até trocamos, eu fiquei com aquele vestido de 

festa e os sapatos rosa, você ficou com a saia e com o tênis”.

“Vamos arrumar as bonecas pra fazer umas fotos?”. “Sim, 
você me empresta o roupão e a camisola?”. “Empresto, mas 

esse vestido amarelo tá super na moda”. “É verdade, vou deixar 
esse mesmo... e essa roupa cinza que você fez, adorei a blusa, ca-
ída no ombro e tudo”. “Fora as fendas que nós fizemos, né. Muito 
costureiras mesmo”. “Só vou abaixar um pouco o cabelo dela”. “Eu 
também vou pra essa tarefa quase impossível”. “E você vai deixar a 
Kiara brincar com as suas coisas da Barbie?”. “Vou, mas só daqui a 
algum tempo...”. “Tá certa você”.

“Jeff, tira foto dessa aqui, foi a minha primeira Barbie... que não 
tem mais maquiagem, tem os pés mordidos, os cabelos curtos... 
E bem essa que tinha o meu nome, realmente éramos iguais... 
hahaha. E as outras, você lembra como chamavam, Ennaê?”. 
“Eu estava pensando nisso, Bianca ou Beatriz, eu não lembro”. 
“Verdade, eram esses nomes mesmo”. “Mas no fim não in-
teressa, todas nós éramos muito as nossas Barbies, ou 
elas eram muito nós, não importa”.

Barbie Conto
de Fadas

Leila Elisiane Marques dos Santos 
também foi uma menina cercada de 
amiguinhas e da presença inaudita 
das Barbies, essas exigentes de fi-
gurinos e cenários diversos. Hoje, 
com a responsabilidade do curso 
de administração e do trabalho 
na área, muitos pensariam que 
os 20 anos da jovem a impedi-
riam de continuar a brincadeira. 
“A personagem é legal, a histó-
ria é legal, é o modelo de mu-
lher perfeita. As Barbies marca-
ram época. Por exemplo, nos 
anos 70 teve a Barbie Hippie, 
ou aquela inspirada na mulher 
do John Kennedy... – como era 
mesmo o nome dela? Ah, lem-

brei, Jacqueline Kennedy 
–, ela vestia tailleurs, era 

muito chique. As mais atu-
ais são mais diversificadas, 

fizeram uma da Naomi Cam-
pbell que ficou igualzinha! Ou 

seja, é porque elas sempre foram o 
exemplo de mulher perfeita. Todos 

se lembram dela loira e do rosa das 
coisas dela, mas não são todas assim”.

Desfeitas as amarras da formalida-
de, logo descortinamos muitas histórias 

como se amigas fôssemos de longa data. 
Penso que as experiências próximas ofere-
cidas pelas bonecas dos sonhos de plástico 
desenlaçam esses nós. No caso de Leila, com 
palavras em profusão e com a desenvoltura 
de uma voz que facilmente cativa os ouvidos. 
Ela versa com propriedade sobre a história da 
boneca, as curiosidades que a envolvem, e a 
paixão, ainda que tardia, que a fez retomar o 
sonho da coleção de Barbies. Nossas falas, a 
partir daí, confundiam-se num sem-espaço 
para distinções, da mesma forma que nas 
brincadeiras de antigamente.

“Eu brincava quando era menor e queria 
colecionar, mas elas sempre foram caras. 
Quando eu era pequena, eu e as minhas 
amigas até economizávamos para com-
prar coisas. Teve uma vez que o pai de 
uma amiga foi aos Estados Unidos e 
trouxe Barbies de presente. Tinha a Bar-
bie negra, e eu queria ficar com ela, mas 
não consegui, ganhei a outra, 
loira mesmo”.
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“Sabia que 
fizeram uma 

experiência pra 
saber o que acon-

teceria se a Barbie 
fosse de verdade? Des-

cobriram que ela seria 
raquítica, doente, não po-

deria ter filhos por ser magra 
demais. Aí criaram a Susi, que 
era pra ser mais realista. Ela até 
tinha pernas mais grossas, mas 
tinha um cabeção que não era 
nada real”. “Concordo, e nem 
tinha a mesma graça. Pergunta 
óbvia, mas é bom saber, e você, 
queria ser igual à Barbie?”. “Claro, 
né. É como eu disse antes, ela é 
a mulher ideal, todas nós quería-
mos ser igual a ela”.

“E você nunca se interessou por 
outras bonecas?”. “Até cheguei 
a brincar com outras, mas como 
sempre tive amigas mais velhas, eu 
chegava a casa delas e todas estavam 
brincando de Barbie, aí não teve jeito. 
Brinquei até os 14 anos, mas sabe como 
é essa idade... a vergonha e a falta de 
alguém para brincar me fizeram parar”. 
“Qual foi a sua primeira Barbie?”. “Foi a 
Tenista. Ela nem está na coleção, porque a 
cabeça está estragada. Sabe quando você ten-
ta colocar novamente a cabeça e elas ficam com 
aquele pescoço gordo? Eu até tentei comprá-la de 
novo, mas não fabricam mais esse modelo”. “Sério? A 
minha também foi a Tenista, mas se você visse o estado da 
minha... E qual é a sua preferida?”. “Ah, a preferida, com mais 
valor sentimental, é aquela que veio com um cachorro. Eu não 
lembro o nome direito, tinha alguma coisa a ver com puppie [fi-
lhote, em inglês], não lembro. Mas é que eu queria ser veterinária 
e achei o máximo ela ser parecida comigo”.

“Agora, não podemos deixar de falar do patrocínio, ele não vai 
se importar, né?”. “Não vai, não...”. O primeiro item da cole-

ção recente foi presente do namorado, o funcioná-
rio público Gilberto Cássio Pellizzer. A esco-

lhida por ele: Barbie Confeiteira. “Nós 
começamos a namorar em agosto 

do ano retrasado, aí comenta-
mos de brinquedos, pois o 

Dia das Crianças estava 
chegando. Ele disse 

que não teve dispo-
nibilidade de ter 

nenhuma cole-
ção quando 

p e q u e n o , 
e eu co-

mentei 
q u e 

gostaria mesmo de ter uma da Barbie. No dia de 12 de 
outubro, ele me deu a Confeiteira, que vem com a Bar-

bie e uma das irmãs dela, a Kelly”. “Ele disse que nunca 
tinha imaginado... ‘minha namorada, superadulta pra 

tudo, gostar de Barbie... Mas, se gosta, tudo bem’. Nes-
se dia em que ele me deu a primeira boneca, ele disse 

‘Vou sempre te dar Barbie’ e eu perguntei ‘por quê?’, 
‘Porque você fez uma cara tão feliz’”.

“No meu aniversário de 20 anos, meu namorado dis-
se que pensou em muita coisa para dar de presente, 

mas queria um que eu não fosse imaginar e de que eu 
gostasse bastante. E no dia em que ele foi me dar o 

presente, minhas amigas e os maridos delas estavam 
conosco, eu não adivinhava o que era e todo mundo 

tirando sarro de mim. Ele dizia ‘É algo que você não 
pode levar ao trabalho, é feito de plástico’ e eu já co-

mecei a desconfiar, mas foi uma grande surpresa. O 
mais engraçado é que, quando eu abri a caixa, que tem 
50 peças, de repente todas as meninas estavam sen-
tadas em volta dizendo ‘olha, tem isso’, superfelizes”.

“Quando eu era pequena, tinha a inspiração de 
fazer cada cômodo da casa que eu tivesse igual aos 
da casa da Barbie, e comprar toda a família e os 
amigos dela...”. “E agora está tentando convencer 
o namorado?”. “Mais ou menos, mas ele já disse 
que podemos separar um quarto, pode ser até o 
de visitas, pra montar o protótipo da casa, não 
cada cômodo, né [risos]”. “Mas você vai deixar 
mesmo alguma visita entrar nesse quarto?”. 
“É... pra conhecer, né. Por exemplo, minha 
prima de sete anos viu a casa e perguntou 
se podia brincar. Eu até deixei, mas fiquei de 
olho. Ela começou, mas eu já monopolizei a 
brincadeira pra ela não ficar sozinha”.

“E você, quer brincar com as coisas no-
vas?”. “Eu não quero brincar, só guardar. 
É claro que a cada coisa que eu comprar 
vou parar para montar. Mas se você vier 
aqui em casa a gente brinca, só não es-
palha [risos]”. “E se você tiver uma filha, 
vai querer que elas também brinquem 
de Barbie?”. “Com certeza. Eu quero 
que minha filha tenha esse gosto, pois 
mexe com a imaginação, vai ajudar a 
construir as aspirações dela. Pra mim 
foi importante, estimula a criativida-
de, ensina a brincar com outras crian-
ças, a aprender a dividir. Eu acho 
bom, pelo menos é melhor do que 
assistir televisão”.

Barbie
Loves

Pop
Culture

Na contramão 
da corrente 

dos saudosistas, 
Maria Antonia 
Pacheco é o fres-
cor que mantém a 
cinquentona toda, 
toda. Aos nove anos 
e cursando a quarta 
série, Maria nem sabe 
ao certo como come-
çou a gostar de Barbie, 
mas desde pequenina 
observava as bonecas 
no guarda-roupa da mãe 
e das tias. Foram as pri-
meiras bonecas que a con-
quistaram e impulsionaram 
o gosto que a faz passar das 
100 Barbies. Ainda que muitas 
tenham sido jogadas fora pelo 
uso constante, Maria se orgulha 
da coleção, repleta de sonhos de 
plástico e ideais pueris.

O intermediário da conversa com 
Maria foi o pai, Guaraci Pacheco, ser-

ventuário público em Laranjeiras do 
Sul. No mundo das conexões, nos reu-

nimos por MSN para brincar de boneca. 
Com 32 anos, Guaraci não é propriamen-

te o que se pode chamar de versado em 
Barbies, mas ajudou a transcrever o co-

nhecimento da filha, mais sabedora sobre 
a boneca do que qualquer marmanja que 
muito tenha brincado na infância.

“Pergunta se ela brinca com todas as 
Barbies...”. “Cada dia é uma brincadeira 
diferente e requer uma Barbie diferente. 
Mas as bonecas preferidas sempre são 
mutáveis, vestem a roupa e se adaptam à 
brincadeira”. “E qual é a preferida dela?”. 
“Ela gosta de todas, só que brinca mais 
com a Barbie Pediatra, que ela ganhou 
de mim”. De resposta direta, Maria fala 
sobre quantas Barbies tem: “Ai, ai, ai, 

hoje nem sei, a mãe sempre faz uma limpa, mas acho que cento e algu-
mas. As coleções cada dia têm uma mais linda que a outra, nunca con-

sigo parar de querer uma nova”.

“Do que ela mais gosta na Barbie?” “Gosta do jeito dela, ela diz que a 
Barbie se atualiza muito rápido, que está muito ligada com a moda, 

e isso a encanta”. Motivos? “Gosto mais das roupas, uma mais linda 
que a outra e todas são legais”. “Mas neste contexto de roupa, estão 

acessórios, como os sapatos, etc.”, lembra o pai. “E se você fosse 
uma Barbie, qual seria?”. “Essa é fácil, qualquer uma da série Barbie 

Loves Pop Culture [série inspirada em personagens do cinema, sé-
ries de TV, quadrinho e música]”.

O que mais ela gostaria de falar? Ela tem consultório médi-
co, DVDs, milhares de roupas e acessórios, casa, carro, jogo de 

quarto, cozinha, enfim, tudo que é preciso para brincar com 
a Barbie; gosta de saber da história da boneca com que está 

brincando, qual a origem dela, por que está vestida daquele 
jeito. Recentemente, assistiu a um documentário sobre os 50 

anos da boneca. Também sabe que são duas coleções anuais, 
primavera e outono, e que saem 200 novos modelos por ano. 

“Ah, as Barbies variam de preços, ela tem de R$ 30 a 150 em 
média, mas quando vêm com acessórios, como clínica ou 

algo assim, elas chegam a dobrar de preço, R$ 300 para 
mais. Fora as que ela vai comprar quando tiver muito di-
nheiro, que são as colecionáveis, ou seja, as assinadas”. 

“Nossa, ela sabe tudo mesmo. E o que o pai dela acha 
sobre tudo isso?”. “Eu nem sabia o que era culture não 
sei o quê... Nunca incentivei, mas acho que para a Ma-
ria faz bem, caso contrário, se fosse somente 
uma representação consumista, eu seria to-
talmente avesso. Como a que ela mais gosta 
de brincar – a Pediatra – isso bem traba-
lhado e direcionado pode trazer algo be-
néfico e direcionar o futuro dela”.

“E há malefícios?”. “Reconheço que a 
Barbie deve ser criticada não pela histó-
ria dela, mas por se tratar de um mercado 
que seriamente afeta o universo feminino. 
Tem os questionamentos sociológicos e 
antropológicos – principalmente nos po-
vos latinos – chegando a analisar a Barbie 
como influência em distúrbios alimentares”.

“Como combater isso?”. “O acompanha-
mento dos pais em tudo. A criança acredi-
ta nos adultos e não podemos desvalorizar 
isso. Pais bem instruídos, crianças saudá-
veis”. “E você conversa com ela especifica-
mente sobre a Barbie?”. “Sim, não gosto 
muito, acho que tem brinquedos mais 
instrutivos, mas sei que devo ganhar, 
não forçar. Mesmo vivendo numa es-
trutura familiar polinuclear – eu sou 
separado –, aprendi a identificar por 
meio da própria brincadeira com 
a Barbie sentimentos que possam 
estar relacionados ao cotidiano, o 
que me direciona para uma con-
versa mais precisa sobre o que 
está acontecendo. Devemos sa-
ber interpretar os sinais”.

“E eu brinco de Barbie com ela 
também”. “Ah! E como é isso?”. 
“Tenho que fazer parte do mun-
do dela e achei uma brecha. Eu 
penso que um brinquedo, seja 
qual for, deve ser compartilha-
do. Se tenho oportunidade, 

sempre sou uma Barbie, ou 
uma amiga chegando de via-
gem, visitando, ou uma clien-
te da clínica”. “Não deve ter 

muito pai que faz isso...”. “Não 
tenho nenhum preconceito 
quanto a isso, apenas quero 
estar o máximo possível no 

cotidiano das minhas filhas, 
valorizar cada minuto”.

“Maravilha. Mais alguma 
coisa que vocês queiram di-
zer?”. “Tranquilo. A Maria tá 
louca pra se ver no jornal, 
você não sabe como”. “Que 
linda, diga a ela muito obri-
gada e que eu vou mandar 
um jornal”. “Ela já falou 
que não quer só um, tem 
que levar pra amiga dela, 
pra mim e pra mãe”. 
“Certo... vou ver o 
que eu faço”.
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Olga aceita o namoro de 
Marina e Caio. Capitão briga com Caju 
e se demite. Marina confessa que deu 
chance a Caio para agradar Olga. Bru-
no inventa histórias sobre relaciona-
mentos, todos desconfi am e o seguem. 
Marina recebe uma ligação de Tomé e se 
desespera ao saber que Iracema sumiu 
em busca por João. 

TERÇA - Clientes de Filó fazem mani-
festação. Ela escreve um discurso de 
retratação para  Capitão ler. Olga liga 
para Rubem e diz que pretende passar 
alguns bens para Marina e os irmãos. 
Caio sugere que Bruno conquiste Paula 
para se vingar de Peralta. Capitão per-
cebe que o discurso, o responsabiliza 
pela adulteração dos xampus. 

QUARTA - Bruno continua o plano 
para se aproximar de Paula. Caio com-
bina com Yasmin para separar Paula de 
Peralta. Montanhas e Caju fazem Filó 
usar o xampu.Marina se desespera ao 
saber que Olga chamou a polícia. Lu-
ciano acerta acidentalmente o rosto de 
Marina com uma pedra e Olga a leva ao 
centro médico. 

QUINTA - Alex aconselha Luciano a 
agir com cautela. Marina diz a Olga 
que ama Luciano. Filó se desespera ao 
perceber que seus cabelos estão danifi-
cados e acaba confessando. Caio conta 
a Bruno qual o filme preferido de Pau-
la. Osvaldo demite Filó. Veridiana teme 
que Marina termine com Caio e ele diz 

que buscará o apoio de Olga. 

SEXTA - Osvaldo 
permitir que 

Filó continue 
no quiosque. 
Caio discute 
com Olga e 

ela desmaia. Peralta fi ca furioso ao ver 
Paula e Bruno assistindo fi lme. Marina 
faz uma declaração para Luciano quan-
do descobre que Olga foi levada ao 
hospital. Bruno revela sua insatisfação 
com Peralta e o acusa de tê-lo traído. 

NEGÓCIO DA CHINA
Última semana

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA - Violeta faz o primeiro 
discurso.Galvão diz a Juliana para sair 
do Brasil. Suzana não vai permitir que 
Violeta se vingue de Virgínia. Dora 
conta a Baby que Violeta venceu e o 
marqueteiro diz que a vitória era ine-
vitável. Andrade afirma que Violeta 
cometeu crime eleitoral, mas Polidoro 
alerta que é preciso provar. 

TERÇA - Alma ouve o apelo dos ami-
gos e pensa em perdoar o marido. 
Gregg orienta as manobras de Jerry e 
Juliana e elas se saem bem no campe-
onato. Xande apresenta Sueli como a 
nova assessora. Gibo conta a Waldete 
que o avô não está bem. Bento mergu-
lha em desânimo e Liginha não conse-
gue animar o amigo. 

QUARTA - Violeta inventa uma des-
culpa pela presença de Bárbara no 
escritório, Suzana desconfia. Orlando 
tenta negociar com Gennaro, mas avi-
sa que tomará a cantina. Gibo prepara 
uma carta de Waldete para Alcides e 
assina como Verônica. Galvão se depa-
ra com Alma na pousada e descobre 
que ela reatou com Gregg. 

QUINTA - Xande chega à praia e fica 
brabo ao ver Suzana no mar. Xande 
obriga Suzana a ir embora e ela deixa a 
praia sob aplausos. Paulinho e Suzana 

vencem, mas são desclassificados por-
que Bárbara foi substituída sem autori-
zação. Gennaro oferece a Orlando uma 
vaga de garçom na cantina. 

SEXTA - Xande avisa a Violeta que o 
casamento com Suzana está próximo. 
Sueli observa a cena e comemora a vi-
tória. Xande tenta seduzir Suzana, mas 
ela consegue se desvencilhar. Soninha 
decide ficar em Caramirim enquanto 
Gregg e Alma não se acertam. Xande 
combina com Sueli a recepção dos ja-
poneses e Waldete ouve tudo. 

SÁBADO - Leonora tenta socorrer Gal-
vão. Alma fi ca aliviada ao ver que Gal-
vão está bem. Policial interroga Violeta. 
A vilã diz que um homem invadiu a casa 
e Sueli o descreve com a aparência de 
Gregg. Xande reclama da comida da 
cantina e sai sem pagar. Galvão é recebi-
do em casa por Jerry, Juliana e Leonora. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Raj vê Duda dançando 
e sente ciúmes. Murilo encontra um 
amigo na boate e fica sabendo sobre a 
prisão de Dario. Yvone diz que Rami-
ro e Dario estão envolvidos no sumiço 
do computador. Ondina desconfia que 
Cadore colocou o computador desapa-
recido no escritório. Opash liga para 
Raj e Duda atende o celular se identi-
ficando como namorada de Raj. Maya 
sente enjoo e tontura.

TERÇA - Ramiro tenta explicar para Sil-
via o envolvimento no roubo do com-
putador. Camila se despede de Ravi e 
sofre pela volta dele à Índia. Maya  se 
desespera com a possibilidade de es-
tar grávida. Raj alerta Ravi para não se 
apaixonar por Camila. Ilana vende o 
colar de Duda para Melissa. Tarso beija 
Tônia e sela o namoro. Raul diz a Yvone 

que aceita ir com ela para Dubai.

QUARTA - Wal e Ciça ajudam Tônia a 
escolher  roupas para viajar com Tarso 
para Búzios. Cadore aconselha Silvia a 
afastar Yvone de casa. Maya finge que 
vai ao templo com Deva, para Kochi e 
Manu a deixarem sair de casa. Maya 
se apresenta à médica com o nome de 
Deva, e diz ser casada há seis meses. A 
médica comunica a Maya que ela está 
grávida de dois meses.

QUINTA - Maya se desespera com a 
notícia e lhe oferece ajuda, mas a in-
diana sai do consultório. Raj e Ravi 
chegam do Brasil. O médico exami-
na Duda e constata que ela está grá-
vida de dois meses, deixando Duda 
transtornada. Maya escreve uma car-
ta para Bahuan, implorando que ele 
venha  buscá-la.  Laksmi faz elogios a 
Maya para Surya, deixando a menina 
irritada. Opash manda Amithab vigiar 
Chanti na lan house.

SEXTA - Maya não consegue contar 
para Shankar que está grávida. Ramiro 
pressiona Tarso a trancar a faculdade 
para trabalhar na Cadore. Leinha diz a 
Aída que César quer que ela faça um 
atestado de sanidade para Zeca. Deva 
entrega a Maya um cartão de Bahuan 
e ela fica entusiasmada com a possi-
bilidade de falar com o amado. Yvone 
fala com Raul ao telefone quando dois 
policiais batem à sua porta. 

SÁBADO - Policiais da Interpol inter-
rogam Yvone sobre um caso que ocor-
reu na Europa. Ademir tem uma crise 
e Maico pede que Cema leve o irmão 
até a clínica. Ramiro deduz que Raul 
desfalcou a Cadore para abrir um ne-
gócio próprio. Cadore tenta avisar Sil-
via sobre o caráter de Yvone, mas ela 
não acredita no sogro. Maya procura o 
número de Raj em uma lista telefônica. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Sandra pede para Batista es-
quecer Célia e fi car com ela. Dr. Sabiá quer 
ver anotações que Gabriela fez sobre a vaci-
na. Lino e Bianca atiram na direção de Va-
lente, mas ele se protege. Lino diz que Nati 
deveria ser dele e que ele não a deixará ser 
de mais ninguém. Lino atira em Nati e foge. 

TERÇA - Batista tenta convencer Célia a 
não ir para Paris. Felipe diz a Leonor que 
eles precisam se esconder. Juno diz que o 
melhor lugar para eles é Foz do Iguaçu. Mi-
guel chora no ombro de Claudia. Valente 
escuta o helicóptero e avisa que vai levar 
Nati até a mutante da cura. 

QUARTA - Célia avisa que vai voltar para Pa-
ris. Ela diz para Batista reconstruir a vida dele. 
Lino diz que precisa se esconder e avisa que 
vai fi car com Sandra. Gór entrega uma mala 
de dinheiro a Ari e vai embora. Gabriela diz 
que dará um jeito de se livrar de Nati.

QUINTA - Gabriela se mostra decidida a 
separar Nati e Valente. Miguel e Cláudia 
recebem um chamado avisando que há 
uma revolta na carceragem masculina do 
Depecom. Lino tenta atacar Sandra. Ga-
briela diz que sabe que no fundo Valente 
a ama. Lino fi ca furioso com Sandra. Tarso 
chega na hora e agarra Lino. 

SEXTA - Bené pede para Danilo decidir se 
vai para a Europa. Cléo recebe Carvalho e 
o apresenta como namorado. Ele é o ad-
vogado que colaborou para que perdes-
sem à herança. Samira diz que descobriu 
o que é o amor e avisa que Júlia vai pagar 
por tudo o que fez. 

SÁBADO - Marcelo e Maria se beijam. 
Júlia, Kai, Draco e Telê aproveitam para 
fugir. Júlia manda Draco e Telê se livrarem 
dos agentes. Zaira avisa que está morren-
do. Beto examina Samira. Samira abre os 
olhos e pede desculpas a Marcelo.

REVELAÇÃO
SEGUNDA - George tem um acesso de 
raiva e parte para cima de Lucas. Alte-
rado, George diz que Lucas não vai rou-
bar o lugar na prefeitura. Vicky escreve 
em seu diário para afogar as mágoas. 
Lucas não entende o motivo da agres-
sividade de George.

TERÇA - O DVD que George recebe con-
tém cenas de sexo entre ele e Lara. O pre-
feito liga imediatamente para a jornalista e 
faz ameaças. George percebe que caiu em 
uma cilada. Fausto pretende pressionar 
Victória para descobrir como o anel voltou 
para as mãos de Beatriz.

QUARTA - Ao ver Fausto mexendo em 
seu armário, Victória esbraveja com o ma-
rido. Fausto tenta convencer Victória de 
que está procurando alguns papéis. Afl ito, 
George procura entender o que Lara pre-
tende com o vídeo erótico. Cláudia pede 
uma carta de recomendação a Paulo, para 
cumprir a pena no Núcleo Vida.

QUINTA - Fausto diz que não quer ler o 
diário de Vicky. Victória exige que o ma-
rido leia as suas anotações. Os policiais 
prendem moleques na periferia. Ricardo e 
Sofi a seguem animados no bar do Sergião. 
A primeira dama faz elogios ao fotógrafo. 
Beatriz visita Lucas na prefeitura.

SEXTA - Os policiais prestam socorro a 
Lucas, que está caído no chão. Por sorte, 
o tiro atinge o colete à prova de balas. Vic-
tória entra em desespero com a conversa 
que ouviu entre Fausto e Xavier. Maçarico 
brinca de roleta russa com Caio e Pedrinho. 

SÁBADO - Victória pergunta a Xavier o 
que ele está fazendo no quarto de Gabriel. 
Xavier entrega as fotos que encontrou 
para a Victória. A moça não entende a re-
ação do capanga. George acusa Lucas de 
estar usando o nome da família Castelli. 

O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Nos clubes de jazz, depois 
da meia-noite, os músicos 
deixavam as obrigações comer-
ciais de lado e partiam para as fa-
mosas Jam’s (Jazz After Midnight), 
nas quais desciam a lenha e faziam 
o que gostavam – ou o que queriam 
verdadeiramente mostrar –. E uma 
noite no Massey Hall, em Toronto, no 
Canadá, estavam no palco Dizzy Gilles-
pie, Bud Powell, Charles Mingus, Max 
Roach e Charlie Parker – que por razões 
contratuais apareceu como Charlie Chan – 
e esses caras trataram de gravar o que é até 
hoje considerado um dos melhores registros 
jazzísticos de todos os tempos.

Aqui encarado como pretexto para falar sobre 
o Charlie Parker.

“A música é sua própria experiência, seu pensamento, sua sabedo-
ria. Se você não a viver, ela jamais vai sair de seu instrumento”. Essa frase do 
Charlie Parker parece ser a fórmula para a genialidade de cada um dos impro-
visos que fez. A intensidade com que encarava a música fez com que chegas-
se a uma concepção brilhante de harmonia e melodia, que, associada a um 
senso rítmico desconcertante, revolucionou o cenário jazz nos anos de 1940. 

Apesar de não ser tão reconhecido como quem ele infl uenciou, Parker é 
lembrando hoje, ao lado dos cúmplices Dizzy Gillespie, do pianista Th elo-
nious Monk, do baterista Kenny Clarke, como um dos pilares centrais do 
surgimento do Bebop: a versão avançada e arriscada do jazz tradicional, cuja 
representação visual, segundo o companheiro de Gazeta Silvio Demétrio, 
seria o expressionismo abstrato do pintor Jackson Pollock. Brinca pra ver.

Mas creio que Parker devia saber que o que ele fez difi cilmente seria reconhecido 
fora do circuito. Ele poderia ter ido à Europa, onde se tornaria um Deus, mas pre-
feriu fi car na América e ser venerado por alguns. Enfi m... conversa para outra hora.

E já que temos de falar do referido CD, tenho a dizer que Parker estava ‘loucasso’ na-
quela noite – não só ele, todos –. Perdido, A Night In Tunisia, Salt Peanuts, 

All Th e Th ings You Are, Wee ou mesmo os nove minutos e 
tantos de Hot House é ter um resumo do que 

transformou esses homens 
em lendas.

Faz parte de qualquer es-
colha o declínio de alguma 
parte que não se sentiu satis-

feita o bastante. É o que geral-
mente acontece neste espaço. 
Quando não as duas partes, ao 

menos uma fica irritada com a 
obrigação de torturar os ouvi-
dos com algumas pérolas tiradas 
do além. Antes de qualquer ofen-

sa direta ao jazz de Charlie Parker, 
preocupo-me em dizer que não te-
nho ressentimento algum com o jazz, 
aliás, fico fascinado ao entrar em um 

bar, sentar-me no balcão, pedir uma 
bebida e apreciar a apresentação de uma 

banda. Agora, sentar-se em frente ao compu-
tador, colocar os fones de ouvido e ficar ouvindo 

45 minutos de jazz somente instrumental é dureza.

E há de concordar comigo qualquer cidadão que conheça esse 
ritmo. Improvisos e batidas disformes, sem que haja qualquer noção de lineari-

dade e respeito a um padrão musical. Basicamente uma bagunça sonora que se 
apodera do corpo do ouvinte, o levando a mexer as cadeiras e balançar todo o 
corpo nesse ritmo afro-americano moderno.

Esse disco compõe um dos dogmas do jazz, indiscutível. As batidas de Parker são como 
as ações de algum deus: não se questiona. Os seguidores fanáticos dessa linha quase reli-

giosa seriam capazes de me apedrejar. O herege aqui não se intimida com qualquer repre-
sália, pois, como disse, é tortura sentar-se e ser obrigado a ouvir batidas em bateria, sons de 
trompete irritantes e dedilhadas em piano sem sequência alguma.

Das seis músicas, formando os 45 minutos traumatizantes, destaco apenas a faixa 
All the things you are/52nd Street theme. A base é composta pela bateria e os pontos 
altos pelo piano e pelo trompete, formando aquele jazz modelo. Esse tipo é visto 
em qualquer filme de época norte-americano, caracterizado por aquele cenário 
de cigarros, luzes fracas, elegância e bebida. De toda a confusão de Parker, essa 
é a única música que merece compaixão. Se hoje, quando escrevo, fosse sába-
do, uma pedida de Sex on the beach e um cigarro mentolado ajudariam 
a tragar Parker. Pena ele ter morrido na década de 1950, 
foi uma perda irreparável. Por favor, mais 
um drinque.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Os excessos de prazer, estimulantes e de 
trabalhos que requerem grande concen-
tração e capacidade mental, não serão de 
todo favoráveis hoje. Bom fl uxo, todavia, 
aos negócios iniciados anteriormente.

O planeta Vênus lhe promete um dia dos 
mais favoráveis. Fará bons negócios, bons 
planos com relação ao futuro e contatos 
pessoais, ótimas relações sociais, senti-
mentais e amorosa. Aproveite.

Mudanças na vida cotidiana, podendo 
alterar horários, modo de agir e de se co-
municar com o ambiente e as pessoas. 
Época favorável para o início de atividades 
intelectuais que aperfeiçoem sua mente. 

Procure agir de forma dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua autoridade. A pessoa 
amada está merecendo maior atenção da 
sua parte. No trabalho, aja com mais vonta-
de. Aguarde notícias e benefícios.

Disposição e excelente estado mental 
para entabular novas coisas visando sua 
melhora geral. A elevação da personali-
dade será o ponto máximo de seu suces-
so. Melhora da saúde, mas não descuide.

Evite prejudicar sua saúde, não cometen-
do excessos na alimentação ou com be-
bidas alcoólicas. Não confi e demais em 
subordinados. Sucesso pessoal e a evo-
lução da personalidade serão evidentes.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Poupar suas economias, a fi m de conse-
guir a casa própria que tanto sonha, será 
o mais importante a fazer agora. Por ou-
tro lado, o fl uxo será dos melhores para 
compra de bens móveis e imóveis.

Cuidado para não perder a confi ança 
das pessoas que são extremamente im-
portantes para você. Lucros através de 
associações está previsto e o trabalho 
renderá o necessário para deixá-lo feliz.

Dedicar-se a rotina é o melhor que pode 
fazer. Pense nos problemas como quem 
tenta solucionar um quebra-cabeças e 
encontrará a solução. Terá uma idéia fe-
liz a respeito dos seus próprios assuntos.

Período positivo para lidar com assuntos 
psicológicos, emocionais e para compre-
ender os aspectos mais profundos de sua 
mente. Você poderá desenvolver todo 
tipo de atividades a esse respeito.

Enormes probabilidades de realizar suas 
mais antigas esperanças e desejos se apre-
sentarão hoje. Terá também, aumentos 
de lucros e muito progresso profi ssional. 
Ótimo as novas amizades e ao amor. 

Acautele-se um pouco diante das notí-
cias que ouvir, falsas, negativas ou favo-
ráveis. Momento excepcional para a vida 
amorosa e conjugal. Fator de benefício 
real. Controle suas despesas domésticas.

Cascavel
Cascavel West Side

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2

(nacional) – comédia - Sexta e Quinta 
14h e 19h; Sábado e Domingo 14h30 e 
19h; Segunda e Terça 19h; Quarta 14h 
e 19h.

Crepúsculo (legendado) – romance – 
censura 12 anos - Sexta e Quinta

15h50 e 20h50; Sábado e Domin-
go16h20 e 20h50; Segunda e Terça

14h e 20h50; Quarta 15h50 e 20h50.

Sala2: O Menino da Porteira (nacional) 
– Drama – Segunda, Terça, Quinta e 
Sexta

14h, 16h, 19h15 e 21h05; Sábado e Do-
mingo 14h20, 16h20, 19h10 e 21h10; 
Quarta 14h, 15h50, 17h40, 19h25 e 
21h25.

Cascavel Shopping JL

Sala 1: Menino da Porteira (nacional) 
– drama – sexta, sábado, domingo 
e quarta 14h10, 16h, 17h50,  19h40 e 
21h30; segunda, terça e quinta 16h, 
17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 2: Watchmen – O Filme (legenda-
do) – Ação – sexta, sábado, domingo e 
quarta 14h30, 17h30 e 20h30; segunda, 
terça e quinta 17h30 e 20h30. 

Sala 3: Marley e Eu (legendado) – co-
média – sábado, domingo, quarta e 
quinta 14h40; sexta 16h50.

Sim Senhor (legendado) – comédia 
– sábado, domingo, segunda, terça, 
quarta e quinta 19h e 21h 

Um Faz de Conta que Acontece (du-
blado) – fantasia - sexta19h10 e 21h;  
sábado, domingo, terça, quarta, quinta 
17h10.

Sala 4: A Pantera Cor de Rosa (legen-
dado) – comédia – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 15h30; segunda, terça 
e quinta 18h30.

 O Curioso Caso de Benjamin Button 
(legendado) – drama – sexta, sábado, 
domingo e quarta 17h20 e 20h30; se-
gunda, terça e quinta 20h30. 

Toledo
Cine Panambi

Sala 1: Se Eu Fosse Você 2 (nacional) – 
comédia - diariamente às 19h30; sába-
do, domingo e quarta 16h15.

O Curioso Caso De Benjamin Button 
(legendado) – drama - diariamente às 
21h10

Sala 2: Crepúsculo – (legendado) – ro-
mance – censura 12 anos - diariamente 
às 19h15

Marley E Eu (Legendado) – comédia - 
diariamente às 21h30; sábado, domin-
go e quarta 16h.

Foz do Iguaçu
Cine Boulevard

Sala 2: Operação Valquíria (legenda-
do) – suspense – segunda a sexta 20h 
e 22h30; Sábado e domingo 17h15, 20h 
e 22h15.

Sala 3:  Sim Senhor (Legendado) – co-
média – diariamente às 19h45.

Noivas em guerra (Legendado) – co-
média romântica – diariamente 19h45.

Sala 4: A Pantera Cor-de-rosa 2 (dubla-
do) – comédia – diariamente 17h20, 
19h30 e 21h50.

CinePlex

Sala 1: Watchmen – O Filme (Legen-
dado) – ação/aventura – diariamente 
14h50, 18h e 21h10.

Sala 2: Foi apenas um sonho (legenda-
do) – drama – diariamente 16h30, 19h 
e 21h30.

Sala 3: O menino da Porteira (nacional) 
– drama – diariamente 15h, 17h, 19h10 
e 21h20.

Sala 4: Se eu Fosse você 2 (nacional) – 
comédia – diariamente 17h30 e 21h50.

Marley e Eu (legenda-
do) – comédia 
– diariamen-
te 15h10 e 
19h30.

“Esses eus de que somos feitos, so-
brepostos como pratos empilhados 
nas mãos de um empregado de 
mesa, têm outros vínculos, outras 
simpatias, pequenas constituições e 
direitos próprios chamem-lhes o que 
quiserem (e muitas destas coisas nem 
sequer têm nome) de modo que um 
deles só comparece se chover, outro 
só numa sala de cortinados verdes, 
outro se Mrs. Jones não estiver pre-
sente, outro ainda se se lhe prometer 
um copo de vinho e assim por diante; 
pois cada indivíduo poderá multiplicar, 
a partir da sua experiência pessoal, os di-
versos compromissos que os seus diver-
sos eus estabelecerem consigo  e alguns 
são demasiado absurdos e ridículos para 
fi gurarem numa obra impressa”. 

Orlando, Virginia Woolf

“Há esse primeiro aspecto. Se você não en-
tende algo, pode ser que entenda depois. 
Os melhores alunos perguntam uma sema-
na mais tarde. No fi nal, eu tinha um sistema 
inventado por eles, não por mim: eles me 
mandavam notas sobre a semana anterior. 
Eu gostava muito. Eles diziam: “Temos de 

voltar a esse ponto”. Eles haviam espe-
rado. Eu não voltava, não fazia diferença, 
mas havia essa comunicação. O segundo 
ponto importante na minha concepção 
de aula... Eram aulas que duravam duas 
horas e meia. Ninguém consegue escutar 
alguém por duas horas e meia. Para mim, 

uma aula não tem como 

objetivo ser entendida 
totalmente. Uma aula 
é uma espécie de maté-
ria em movimento. É por 
isso que é musical. Numa 
aula, cada grupo ou cada 
estudante pega o que lhe 
convém. Uma aula ruim é a 
que não convém a ninguém. 
Não podemos dizer que tudo 
convém a todos. As pessoas têm 
de esperar. Obviamente, tem al-
guém meio adormecido. Por que 

ele acorda misteriosamente no momento 
que lhe diz respeito? Não há uma lei que diz o que diz 

respeito a alguém. O assunto de seu interesse é outra coisa. Uma aula 
é emoção. É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não há 
nada, não há interesse algum. Não é uma questão de entender e ouvir 
tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoal-
mente. É por isso que um público variado é muito importante. Sentimos 
o deslocamento dos centros de interesse, que pulam de um para outro. 
Isso forma uma espécie de tecido esplêndido, uma espécie de textura”. 

O Abecedário Deleuziano, Gilles Deleuze

“Acho que a atividade de escrever não tem nada a ver com o proble-
ma pessoal de cada um. Não disse que não se deve investir toda a sua 
alma. A literatura e o ato de escrever têm a ver com a vida. Mas a vida é 
algo mais do que pessoal. Na literatura, tudo o que traz algo da vida 
pessoal do escritor é por natureza desagradável. É lamentável, pois 
o impede de ver, sempre o remete para seu pequeno caso parti-
cular. Minha infância nunca foi isso. Não é que eu tenha horror 
a ela! Mas o que me importa, na verdade, é como já dizíamos: 
“Há o devir-animal que envolve o homem e o devir-criança”. 
Acho que escrever é um devir alguma coisa. Mas também 
não se escreve pelo simples ato de escrever. Acho que se 
escreve porque algo da vida passa em nós. Qualquer coisa. 
Escreve-se para a vida. É isso. Nós nos tornamos alguma 
coisa. Escrever é devir. É devir o que bem entender, menos 
escritor. É fazer tudo o que quiser, menos arquivo. Respeito 
o arquivo em si. Neste caso, sim, quando é arquivo. Mas ele 
tem interesse em relação a outra coisa. Se o arquivo existe é 
justamente porque há uma outra coisa”. 

O Abecedário Deleuziano, Gilles Deleuze

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

Catatau, Paulo Leminski

O cinema norte-americano en-
trou em decadência no fi nal da 
década de 1950, por causa da 
televisão e do cansaço que a fal-
ta de novidade dos fi lmes esta-
vam proporcionando às platéias. 
Hollywood buscava novos direto-

res que pudessem reverter o quadro e 
reerguer a indústria cinematográfi ca. A MGM (Metro-
Goldwyn-Mayer) apostou em um jovem de apenas 
28 anos chamado Stanley Kubrick, cujos dez anos de 
morte foram lembrados ontem.

Com uma liberdade criativa ímpar no estúdio, 
esse nova-iorquino, em 49 anos, dirigiu apenas 15 
fi lmes. Apesar de ser possível localizar cada fi lme 
do diretor em um determinado gênero – não 
havendo repetição –, há um fi o da meada que é 
a exploração do lado obscuro da mente humana, 
o qual Kubrick tenta representar em imagens. O 

resultado é uma mescla entre formalismo e narra-
tiva que, na maioria dos casos, rendeu sucesso de 
crítica e público e certifi cou Kubrick como para-

digma na relação Arte e Indústria.

Sendo o espaço curto para explorar mais essa dis-
cussão, nos resta exemplifi car: a indicação da semana 
é Laranja Mecânica, fi lme de que, apesar de não sin-
tetizar a obra do diretor, escorrem as marcas que 
o tornaram ímpar. A produção é de 1971, adapta-
da do romance distópico de 1968 assinado por 
Antony Burgess. Um conto sobre a moralidade 
a partir da transformação de Alex: de punk 
imoral a cidadão doutrinado em um estado 
caótico. Difícil dizer sinteticamente o que 
observar, comece por notar a utilização do 
som e a iluminação, o ritmo e a densidade 
psicológica que ela praticamente impõe. 
Brilhante e arrebatador.

Laranja Mecânica
(Clockwork Orange)

Direção: Stanley Kubrick
Roteiro: Stanley Kubrick, com 
base no livro de Anthony Burgess
Elenco: Malcolm McDowell, 
Patrick Magee, Adrienne Corrim, 
Miriam Karlin
EUA, 1968, cor, 137 min.
Warner Bross
R$ 19,90 (videolar.com)
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Fruto
usado no

preparo da
caipirinha

Norma

Conquista;
vence

A Última
(?): o

cemitério

O primeiro
verbete
da en-

ciclopédia

Qualidade
natural
(fig.)

A típica
música

argentina

A fêmea
do

cachorro

Cultiva
(a terra)
(?) e sal-
va: ilesa

Cenário
das "Mil e
Uma Noi-
tes" (Lit.)

Maquinar;
tramar

Pequeno
prego

Grupo de
músicos
Tabela

(abrev.)
Período
matinal

Fevereiro
(abrev.)

Qualquer
face de

um objeto
Formiga,
em inglês

(?) Cabral,
a Marta de
"Páginas
da Vida"

Vogais de
"bola"

Bela;
formosa
Vendedor
de lojas

Prejuízo
causado
a alguém
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Uma história 
pela humildade

� omas e Crawler (Crauli), inter-
pretados por Sandro de Sá e Fábio 
Bernardino, são moradores de rua 
que vivem da coleta de produtos reci-
cláveis em carrinhos improvisados com 
uma caixa de frutas da Ceasa e rodinhas 
de madeira presas a prego; e andam por 
Cascavel sempre acompanhados do fi el 
escudeiro Moleque, um simpático e inteli-
gente cachorro da raça Border Collie.

Paralelamente, um casal de bandidos, por 
meio da hipnose, rouba uma maleta com 
US$ 1 milhão de um empresário do ramo do 
seguro (Fernando Mendes). A moça (Keli Nara 
Wazilewski) consegue a mala e a entrega para o 
comparsa (Fabio Melo) que, na fuga, esconde a 
valise em um cesto de lixo.

Crawler pega a mala e descobre que está repleta 
de dinheiro. Volta para o amigo e o oferece uma nova 
vida, entretanto, � omas diz que prefere a vida humil-
de. Os amigos se separam. Para piorar, Moleque, o ca-
chorro, é atropelado e � omas não sabe onde ele está.

Nesse cenário de separação, entram em cena duas fi -
guras: um gnomo (Gilmar Martins dos Santos), que tenta-
rá reunir os dois amigos e salvar a vida do cachorro, e um 
misterioso guru (Sérgio Luiz Zandoná), que vai tentar fi car 
com o dinheiro. Paro por aqui para não estragar a surpresa.

Conversas de meia tarde 
Assisti ao mais novo fi lme cascavelense, Humildade, ao lado 

do diretor, Clodoaldo Cristofoli, numa sessão prime no auditó-
rio desta Gazeta na quarta-feira passada. Depois batemos um 
papo sobre a produção, a gravação e a atual pós-produção. 

Clodoaldo fez poesia, tocou contrabaixo e fez letras na banda Pre-
gos da Viola enquanto foi sendo tomado pelo cinema. Mas não é 
um afi cionado. “Não sei nome de fi lmes, nem de diretores, mas tem 
algo em mim que me move, me impulsiona no cinema. Eu tento fugir, 
mas não tem mais jeito, não há volta. Encontrei uma resposta para 
essa minha espontaneidade em relação ao cinema no calendário maya. 
Nesse calendário represento um guerreiro amarelo, e a principal carac-
terística desse guerreiro é a facilidade em desenvolver a capacidade de se 
relacionar com o cosmo. 
E eu descobri que 

esse fi lme Humil-
dade tem muito a 
ver com essa minha 
busca, com o conta-
to com a consciên-
cia cósmica”.

E por que a opção de 
fazer logo de cara um 
longa-metragem? “O 
Sandro queria primei-
ro fazer um curta, para 

ver como fi caria e tal. Nunca fi z um curta, mas os 
que vi não me agradaram, é pouco tempo, cinco 
minutos de abertura, cinco de história e outros cin-
co para os créditos. E, na verdade, não escolhemos 
fazer longa, as gravações simplesmente renderam”.

Clodoaldo Begins
Veio o primeiro roteiro: “Eu havia escrito um 

roteiro e levado para um fotógrafo amigo nosso, o Sérgio Sanderson. 
Ele gostou, mas falou que devíamos fi lmar com uma fi lmadora me-
lhor do que a que eu tenho, então, decidi guardar este roteiro e 
pensar em outro, adaptado para o meu equipamento... uma 
história humilde para o equipamento humilde... Tenho uma 
MiniDV da Panasonic, uma DVC7, comprei faz um ano e 
meio para poder gravar imagens do produto que minha 
empresa faz e vende, que é apoio para pés...”.

Clodoaldo começou escrevendo o papel para San-
dro, que logo depois mudou para o Mato Grosso. O 
jeito foi começar com outras duas pessoas, com 
o George Prestes e o Gilmar Martins dos San-
tos interpretando os mendigos. “A primeira 
fi lmagem fi zemos com uma fi ta usada e 
deu alguns pulinhos e faltava jeito, co-
nhecimento... até que o pessoal desis-
tiu. É que eles não queriam muito 
fazer, eu tive de convencê-los 
[risos]. Daí depois de 40 dias, 
o Sandro voltou e eu já ha-
via terminado o esqueleto 
do roteiro. O Sandro se 
encantou com a ideia 
e então fomos atrás 
de alguém para ser 
o segundo mendigo, 
encontramos vários, 
mas quem se encaixou 
foi o Fabio Bernardino, 
que acompanhou aquelas 
primeiras gravações, esta-
va lá incomodando, bagun-
çando, e a gente sempre falou 
que ele tinha de ser ator”.

O parceiro dos dois foi ado-
tado no abrigo de animais da 
Unioeste. “Nós chegamos lá e a 
moça que nos atendeu, não recordo 
o nome, disse que tinha o cachor-
ro certo. Nós adotamos e só depois 
descobrimos que ele é da raça Border 
Collie, considerada a mais inteligen-
te do mundo, é um cachorro de 
trabalho, é um ovelheiro... Olha 
como as coisas se encaixaram, 
estávamos fazendo um fi lme 
sobre humildade e somos 
presenteados com um 
pastor. E nem trocamos 
o nome dele, era Mo-
leque e fi cou”.

As gravações 
e v o l u í r a m , 
mas faltava 

acertar a trama envolvendo a mala, quem 
tentaria roubá-la. Procuraram então Ser-
gio Luiz Zandoná, cascavelense que, além 
de ter feito ponta em alguns curtas, como 
O Dia em que Morreu Roberto Carlos, di-
rigido pelo curitibano JM, produziu na ín-
tegra o fi lme O Argentino que Roubou a 
Taça Jules Rimet, também dirigido por JM, 
o primeiro trabalho a abordar o crime his-
tórico. “O Sergio topou de primeira fazer 
o Guru. O próximo passo foi encontrar as 
pessoas que fariam o casal de ladrões, o 
empresário que seria roubado, e o segu-
rança do edifício. Então chamamos o Fa-
bio, a Kelly, o Fernando e o Fabrício”.

Quase no fi nalmente, Gilmar voltou e 
queria participar. “Nós já tínhamos a ideia 
do personagem do gnomo, mas não sa-
bíamos ao certo como ele se encaixaria 
na trama, mas quando ele apareceu... veja 

como parece uma conspiração do universo, 
quando ele chegou fi caram muito claras as 

ideias de como ele estaria no fi lme e se torna-
ria uma chave na trama. Depois de ter dado por 

encerrada as gravações tive de gravar por mais dois 
dias com o Gil por causa de um problema que ti-

vemos com a continuidade, mas daí percebemos que 
aquele erro nos proporcionou a grande chave do fi lme”.

Desde a ideia inicial até o fi lme estar pronto, foram 
nove meses de trabalho. Seis deles na gravação, que ocor-

ria semanalmente ou a cada 15 ou 20 dias, dependendo da 
disponibilidade dos atores. “Gravávamos na hora que dava, 

às vezes numa manhã ou mesmo ao meio-dia, buscávamos os 
atores no trabalho, gravávamos e então os levávamos de volta”.

Sete horas de gravação foram editadas no computador de 
casa do Clodoaldo e renderam quase duas horas de fi lme. Houve 

uma pré-estreia no Emir Sfair, mas apesar da recepção positiva, se 
viu a necessidade de o fi lme ser reeditado para fi car menor. Agora, 

com pouco mais de 80 minutos, vai ser encaminhado para a recolori-
zação, que deve ser feita pela TV Araçá.

Aliás, câmera e computador foram os únicos equipamentos utilizados. O som 
foi captado pela própria câmera e não havia nenhum equipamento de ilumina-

ção. Apesar das limitações, a trilha sonora é 100% própria. “A Clínica Veterinária 
do Doutor Alexandre foi quem mais nos ajudou, com R$ 800. O doutor Alexandre 

também participou do fi lme. Esse dinheiro foi todo para a composição da trilha 
sonora, feita pelo Luciano Veronese, inspirada em músicas do Metallica, Jethro 

Tall... Foram 26 horas de estúdio. Apenas a música da cena de perseguição é 
minha, gravei a guitarra e o Luciano gravou a bateria e o baixo. E ainda usa-

mos algo do Mozart, do Beethoven e do John Coltrane, músicas com mais 
de 70 anos e que não possuem mais direitos autorais”.

A hora e a vez da
pós-produção

O orçamento total do fi lme foi de R$ 25 mil. “Re-
cebemos R$ 800 da Clínica Veterinária do Dr. 

Alexandre, R$ 100 do Reppy Bar e mais R$ 100 
da rádio Globo, empresas a que nós agrade-

cemos muito. O restante veio da minha 
empresa, a MC Line Apoio para Pés”. 

Então, na verdade, o orçamento foi de 
R$ 1 mil. “É. Tínhamos consciência de 

que poucas pessoas ajudariam. Então, 
o que viesse seria lucro. Hoje com R$ 

10 mil faço um fi lme em um mês, cla-
ro que não de maneira profi ssional 

ainda, mas, pela experiência que ga-
nhamos, tudo fi ca mais rápido... Ain-

da há muita descrença em relação ao 
cinema em Cascavel, e a justifi cativa 

é que não há dinheiro. Ocorre que os 
empresários não conhecem as possi-

bilidades e as vantagens de se investir 

Um por todos, 
alguns por 
Clodoaldo

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

no cinema. Queremos provar com esse fi lme 
e com os próximos que o cinema é um veículo 
de comunicação que tem retorno”.

A marca das empresas, além de serem vistas 
por aqueles que virem o fi lme, serão lembra-
das nos festivais de que o fi lme participar e 
também nos fôlderes que serão entregues aos 
alunos das escolas nas quais o fi lme deverá ser 
exibido nos próximos meses. “Ainda temos es-
paço para empresas que queiram nos apoiar. 
O custo é pequeno, apenas para cobrir o gas-
to com a impressão”. O dinheiro arrecadado 
nas escolas e nos festivais será destinado ao 
fi nanciamento de outros fi lmes. Parte do 
dinheiro deve ser entregue à Associação de 
Animais Abandonados de Cascavel.

Identi� cação
positiva

As cenas fi nais estão entre as favoritas 
de Clodoaldo. “Ali está a chave do fi l-
me, você falar com Deus, ver o que está 
acontecendo com sua vida, o que você 
quer dela, você se curvar diante dessa 
força que está por detrás da matéria. No 
fi lme mesmo lembramos da humilde 
confi ssão de Albert Einstein: ‘por detrás 
da matéria, está algo de inexplicável’”.

Além de levar o fi lme para festivais e exi-
bir nas escolas, já se pensa em novas pro-
duções: “Nós queremos agora fazer outro 
fi lme, que vai tratar dessa droga que está 
acabando com o mundo, o crack”. 

Comentário
aleatório

Humildade é um drama urbano que 
trata das relações e situações em que 
estão em cheque os valores humanos, 
tais quais a humildade, a sinceridade, a 
ética, a amizade e o companheirismo. 
O fi lme carrega uma mensagem e quer 
fazer o espectador pensar sobre a pró-
pria existência. Muito longe da ‘Ação, 
ação, ação... fi m’ a que se resumem 
muitos dos fi lmes cascavelenses. 

O roteiro, de estrutura clássica, é 
simples e tem certa organização, 
com bons e maus momentos. Há 
poucas pontas soltas e diálogos que 

conseguem mover a ação de forma 
indireta. A montagem, que deixou o fi l-

me menor, deu um bom ritmo. Uma das 
cenas mais interessantes é a que o cachor-

ro evita o atropelamento de uma menina: 
difícil de ser feita com o equipamento dispo-

nível, mas que funcionou bem. Nas atuações, 
nota para Sandro de Sá: o personagem � omas 

convence nas horas que tem de convencer.

Evidentemente, as limitações técnicas e a falta 
de experiência geram os pontos negativos. Pro-

blemas com luz, som, movimentação da câmera e 
edição. Mas por ser o primeiro fi lme do diretor, que 

jamais estudou cinema e com nenhuma experiência, é 
um ótimo começo.

Contato imediato
Clodoaldo Cristofoli

(45) 9941-9082 ou (45) 3038-9582

www.apoioparapes.com.br ou fi lmehumil-
dade.blogspot.com
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