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Na semana passada, usei esse espaço para falar sobre blo-
gues estranhos. Entretanto, enfrentei um pequeno proble-
ma. Era muita estranheza numa blogosfera só. OK, certo 
que não há limite de conteúdo na Internet, mas parece que 
muito menos limite há para que coisas inusitadas sejam 
linkadas por aí. Veja bem, como tentei explicar esses dias 
a alguém que não sabia se “bizarro” era um adjetivo de co-
notação positiva ou negativa: mesmo no Houaiss, um dos 
mais conceituados dicionários do mercado, a confusão per-
siste. Eu, que não sou boba nem nada, deixo a vocês o po-
der de decisão a partir de algumas acepções do dicionário: 
1 que se destaca pela boa aparência ou expressão pessoal; 
bem-apessoado; 2 que se faz notar pelo refi namento das 
maneiras ou pela pureza do caráter; 4 digno de admiração 
ou louvor; magnífi co, esplêndido; 5 que é esquisito, estra-
nho, excêntrico. E aí, bizarro bom ou bizarro ruim?

blogsdoalem.com.br – 

O Blogs do Além não poderia ter um nome melhor para 
o objetivo a que se presta e para estar na coluna de hoje. 
Nesse endereço, você tem acesso as empreitadas na rede 

de 48 personalidades que já passaram desta para a me-
lhor. Eis os nomes: Darwin, Leonardo Da Vinci, Tim Maia, 
Gandhi, Newton, Kafka, Beethoven, Mao, Van Gogh, Che 
Guevara, Marx, Noel Rosa, Madre Teresa de Calcutá, Niet-
zsche, D. Pedro I, Bob Marley, Salvador Dalí, Jorge Luis 
Borges, Elvis, Freud, Hitler, Ulysses Guimarães, Fernando 
Pessoa, John Lennon, Pedro Álvares Cabral, Machado de 
Assis, Antoine-Laurent de Lavoisier, Nostradamus, Anto-
nio Conselheiro, Platão, Confúcio, Sartre, Andy Warhol, 
Gutenberg, Al Capone, Drummond, Pasteur, Dumont, 
Agatha Christie, Adam Smith, Vasco da Gama, Jimmy Hen-
drix, Hans Christian Andersen, Walt Disney, Charles Cha-
plin, Lady Di, Mozart, Aristóteles Onassis. Todos estão aí 
porque a vontade mesmo era colocar um trecho de cada 
blogue. A coisa toda é hilária, e haja humor negro para 
rechear o conteúdo pensado pelo publicitário Vitor Knij-
nik, que originalmente publicou a coluna Blogs do Além na 
revista Carta Capital. Quem diria, por exemplo, que Ulys-
ses Guimarães voltaria agora para comentar a profunda 
camada pré-sal, que fi ca lá onde ele afi rma estar.

sacdivino.wordpress.com – 

Da mesma leva tipos-que-nunca-teriam-um-blo-
gue é o SAC Divino. Isso mesmo que você pensou, 

o Criador 
caiu na rede 
e está todo-
todo res-

pondendo perguntas das criaturas. Além do plantão 
no blogue, você pode segui-lo no Twitter (twitter.com/
OCriador) e ser abençoado com pérolas em 140 carac-
teres. Sigo e posso dizer que me rende boas risadas. 
No bem bolado texto de abertura do blogue, você co-
nhece a empresa Totalidade do Universo Corporation, 
“fundação privada sem fins lucrativos que vem, du-
rante trilhões de anos, tentando preencher o vazio da 
existência”. Aí acontece que foram muitas reclamações 
reportadas em rezas, orações, meditações, preces e in-
vocações, e a empresa decidiu, por meio de seu Presi-
dente Interino, O Criador, “instituir e inaugurar, através 
do verbo ‘faça-se’, o Serviço de Atendimento ao Consu-
midor (SAC)”. Sempre conversou com Deus, mas nun-
ca soube muito claramente qual era a resposta? Agora 
você pode saber. Mande sua pergunta e aguarde uma 
bem humorada réplica; ou simplesmente gargalhe com 
o farto material já existente. Afinal, ele é invisível, mora 
nas nuvens, pode tudo, sabe de tudo e está em todos os 
lugares. Amém. Desenvolvido e mantido por Leo Car-

doso, que tem uma coluna no site Sedentário 
& Hiperativo (sedentario.org).

lista10.org – 

Bem menos metafísico que os anteriores, 
o Lista 10 se presta, como bem diz o nome, a 
fazer listas com os mais (ou menos) de alguma 
área, normalmente são listados dez itens, mas 
isso é fl exível. Nas categorias possíveis, acha-
dos, adulto, bizarro (olha ele aí!), blogues, car-
ros, celebridades, cinema, dinheiro, esportes, 

games, humor, Internet... No último Top 10 
de Listas – metalinguagem –, 10 lugares que 

parecem de outro planeta, 5 
pandemias históricas que atin-
giram o mundo, os 50 países 
menos religiosos do mundo, 12 
dicas de como manter o nível 
de insanidade na sala de aula, 
10 piores ameaças para 2009, 
entre outros. Nada que mude 
o jeito que o mundo gira, mas 
algumas são bem curiosas. In-
dicação do chefe, o Anderson, 
que adora uma listinha.

Creepy good or creepy bad? Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

episódio 59

Poder ‘Pokémon’

especial:

humilhar 

e destruir

pessoas

Vida, Universo e
Assuntos Afins

Piedade,

Convívio Social

e Pudor

Revelação

da Diversidade

CascavelensePessoal,
as inscrições

do Mestrado em
Letras da Unioeste

vão de 1º a 31
de julho de 2009.
Vamos tentar?

Não,
An-der-son,

já somos mestres,
seu medíocre

Ah, é!?

Mestres

em quê?

“Não há nada de nostalgia ou negativis-
mo em observar que o jornalismo cultu-
ral brasileiro já não é como antes. Peque-
no panorama histórico é suficiente para 
mostrar que grandes publicações e au-
tores do passado têm hoje poucos equi-
valentes; mais que uma perda de espaço, 
trata-se de uma perda de consistência e 
ousadia e, como causa e efeito, uma per-
da de influência. (...) Mas é importante 
observar ainda neste primeiro parágrafo 
que, ironicamente, as seções culturais dos 
grandes jornais continuam entre as pági-
nas mais lidas e queridas e, como venho 
notando no dia a dia do meu trabalho e 

nos seminários a que compareço, o jornalismo cultural vem ganhando mais e 
mais status entre os jovens que pretendem seguir a profissão”.

“Essa expressão, jornalismo cultural, é um pouco incômoda, porque parece tratá-
lo da mesma forma como tantas vezes ele ainda é tratado pela grande imprensa 
brasileira – desempenhando um papel algo secundário, quase decorativo. Os ‘se-
gundos cadernos’ têm uma importância para a relação do jornal com o leitor – ou, 
mais ainda, do leitor com o jornal – que é muito maior do que se supõe. Além disso, 
há uma riqueza de temas e implicações no jornalismo cultural que também não 
combina com seu tratamento segmentado; afi nal, a cultura está em tudo, é de sua 
essência misturar assuntos, atravessar linguagens. Qualquer jornalista com experi-
ência na área sabe das exigências que ela envolve. O empobrecimento técnico do 
jornalismo cultural vem também da banalização de seu alcance”.

Excertos do livro Jornalismo Cultural, de Daniel Piza (Ed. Contexto: São Paulo, 2004).

Notas sobre 
jornalismo
cultural
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Eis meu 

amável 

pai, o
 

Rei do 

Crime!

Norbert
Heinz*
GUARAPUAVA | PR

O homem entra

Nervoso

Fica a observar

Levanta

Esconde o rosto

Saca a arma

Rende os funcionários

Grita

Ameaça

Treme 

Sua frio

Pega o dinheiro

Ameaça

Corre

Foge

Ouve os alarmes

As sirenes

Esconde-se

Espera a noite

Sai

Passos fi rmes

Elegância

Tranquilidade

Chega em casa

Janta

Assiste ao noticiário

Dá opiniões:

“se os políticos soubessem o 

que é ética...” 

Conversa com os fi lhos

Vai para o quarto

Põe o pijama

Ajoelha-se

Reza

Faz planos com a esposa

Deita 

Faz amor

Dorme

Sonha

“amanhã será um belo dia”

Acorda 

Beija a esposa

Diz que a ama

Toma café

Leva os fi lhos para o colégio

Dá conselhos:

“fi quem longe das drogas e do álcool”

Sai cantando pneu

Roda pela cidade

Pega uma garota de programa

Embebedam-se

Adulteram

Realiza mais uma fantasia

Volta para o carro

Dirige quase sóbrio

Passa no shopping

Compra joias

Roupas

Perfumes

Esbanja dinheiro

Coroa suas prostitutas

Para sua esposa

Leva um anel promocional

Sorridente

“querida, eu não conseguiria viver sem você”

“nascemos um para o outro, querido”

No salão de beleza

Ela se gaba

Se engrandece

Sente-se feliz

Enquanto ele

Sonega

Suborna

Faz chantagens

Silencia testemunhas

Domina

Reina

Entra no carro

De porta-malas cheio de sangue

Passa no colégio

Pega os fi lhos

Pergunta:

“o que os melhores fi lhos do mundo 

  
         

[aprenderam hoje?”

No rádio

Toca ‘Pais e Filhos’

Volume no último

Eles cantam

Sorriem

Afi nal, ninguém é perfeito.

*Acadêmico do Curso de Ciências

Biológicas da Unicentro

Aquela velha história de crianças curiosas sempre 
esgotou a minha paciência. Não gosto de crianças 

que fi cam perguntando o que é ou o porquê de 
tudo. Infelizmente elas ainda não descobriram o 
poder do Google ou mesmo da Wikipédia. Além 

dessas crianças curiosas e pidonhas, há um gru-
po de adultos que não descobriu esses gurus do 
mundo virtual, ou mesmo, preferem uma pes-
quisa mais avançada, elaborada e de credibilida-

de maior. Coisa que se faz necessária, também, 
quando o tratamento desse porquê não é ape-
nas para saciar a curiosidade insana, mas para 
legitimar algo que se queira comprovar.

A Editora Brasiliense não dispõe de uma gran-
de enciclopédia, nem edita aqui no Brasil algumas 

das famigeradas, como a Britânica, Barsa ou Larous-
se. A grande sacada da editora foi publicar, há muito 

tempo, os primeiros exemplares da coleção Primeiros 
Passos. Hoje a coleção conta com quase 300 títulos ex-

plicativos dos mais variados. E o cabedal de opções passa 
por títulos como O que é aborto, O que é alquimia, O que á 

arte, O que é esperanto, O que é fome, O que é grafologia, 
O que é lixo, O que é infl ação, O que é neurose, O que 
é ONĢ  e por esse caminho vão centenas de 
outros títulos que fartarão a curiosidade. 

Meu primeiro contato com um 
livro dessa coleção foi no primeiro 
ano da faculdade. Uma professora, 
jornalista, nos convidou a ler o clássi-
co de Clóvis Rossi: O que é jornalismo. 
Lembro até hoje a cara dela mostrando 
o pequeno volume da obra e nos dizen-
do: “Barbadinha, barbadinha”. Não seria a 
primeira vez que ouviríamos o bordão 
da professora e nem nos esquecería-
mos. Hoje é motivo de piada. Mas 
o pequeno livro chegou a nos-
sas mãos em forma de cópia, 
pirataria descarada, e foi 
degustado em poucos 
goles por muitos da-
quela turma.

Nesta sema-
na, no Sebo 
do Paulinho 
(Travessa Jar-

Barbadinha Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

lindo João Grando, 
32), me deparei com 
alguns exemplares 
dessa preciosíssima 
coleção. Lá estão, 
por uma bagatela, 

para sanar as dúvidas de qualquer 
interessado. Indicaria pessoalmente 
alguns deles, mas hoje não se faz 
necessário. O primeiro exemplar 
que garimpei nas prateleiras: O 
que é punk (Brasiliense, 2006, 
182 p., R$ 6), de Antônio Bivar. 

Coisas estranhas me 
passaram pela cabeça 
com esse título e, en-
tendam, essa piada é 
mais interna que o ponto G da gazela. Logo puxei 
outro, O que é pentecostalismo (Brasiliense, 1987, 95 
p., R$ 5), de Francisco Cartaxo Rolim, nessa hora me 
veio o nome de um amigo à mente. Outro, O que são 
empregos e salários (Brasiliense, 1981, 89 p., R$ 6), de 
Paulo Renato Souza, e a minha ocasião, como a de 
muitos outros, se fez presente para incitar a leitura 

da conformação. Por último, o menos 
improvável que um dia 

receba a mi-
nha leitura, mas não 
impossível para que outros 
interessados a façam, O que é 
capoeira (Brasiliense, 1983, 113 
p., R$ 6), de Almir das Areias.  

Novamente aquela voz re-
nitente vem à memória: “Bar-
badinha, barbadinha”. No 
momento, fi z outra aquisição, 
mas, quem sabe, pentecosta-

lismo e a cultura punk não 
entram um dia no rol dos 

meus interesses. Por en-
quanto, vou fi car com 

as defi nições da Wiki-
pédia, mas advirto: 

nem sempre se en-
contra uma bar-

badinha assim.

331
m

ai
20

09



O Novo Jornalis-
mo não é exatamente 

uma criação, um gênero em que 
as mentes refletiram e analisaram terreno 

para executá-lo. A sua história está entrelaçada ao 
que se vivia nos Estados Unidos na metade do século 
passado, quando uma força impulsionada pela vonta-
de que tinham as comunidades e minorias sociais de 
se fazer ouvir e se sobressair estava a eclodir, a im-
prensa underground¹. O caminho que o jornalismo 
trilhava nessa época, nas décadas de 1950 e 1960, 
foi modificado pelo rumo para que enveredava 
a sociedade estadunidense devido, principal-
mente, àqueles que não aceitavam as situações 
políticas e conservadoras da época. 

La mayoría de los periódicos under-
ground tienden a convertirse em uma tri-

buna real y en una voz informativa para la comu-
nidad del pueblo que representan. Su independencia, 

tanto financiera como en otros sentidos les otorga un 
contexto de libertad para actuar. Su independencia 

y libertad sons u fuerza como médio periodístico 
y como voz de discrepancia. Estos los distin-

gue significativamente de la mayoría de los 
periódicos oficiales y de los medios en 

general (JOHSON, 1975, p. 27).

Para dar luz à maneira como se desenrolou o Novo 
Jornalismo e os motivos pelos quais ele se solidificou, 

Michael L. Johnson, no livro Nuevo Periodismo, foi buscar 
nos jornais underground e na contracultura os ingredientes 

que contribuíram para formar os Novos jornalistas. Esses mo-
tivos resultariam tanto da efervescência política e social, como 

também da maneira como os jornais oficiais retratavam essa efer-
vescência e o conteúdo que ela trazia. Johnson cita I. F. Stone, um 
jornalista que, como todo aquele pertencente à imprensa alternativa, 

estava fora do jornalismo conservador/oficial, e que editava des-
de 1953 o jornal underground I. F. Stone ś Weekly:

La falla que encuentro em la mayoría 
de los periódicos norteamericamos 

no es la ausencia de disención. El la 
ausencia de noticias. Salvo uma do-

cena o poço más o menos de hono-
rables excepsiones, la mayoría de los 

periódicos norteamericanos traen 
muy pocas noticias. Lo que más les 

importa es la publicidad. El princi-
pal interes de nuestra sociedad es 

Ana Paula
Braga Salamon*
BRUSQUE | SC

la mercantili-
zación. Todas 

la así llamadas 
comunicaciones 

industriales no se 
preocupan en pri-

mer término por la 
comunicación, sino 

por la venta. Esto es 
obvio em la televisión y 

radio, pero solamente un 
poco menos obvio em los 

periódicos. La mayoría de 
los duenõs de periódicos son 
empresários no periodistas. 
La noticia es algo que llena 
el espacio dejado por los 
avisadores. El editor me-
dio no solamente es hos-
til a la opinión disidente; 
le resulta sospechosa 
cualquier opinión que 
pueda antagonizar a 
algún lector o consu-
midor (STONE apud 
JOHSON, 1975, p. 27).

A imprensa underground se diferencia-
va daquela que o autor chama de oficial não 

apenas pelo público que atingia. A construção, 
os editores, os objetivos e as finalidades também se 

diferiam. Mesmo porque o público ao qual os jornais 
alternativos se dirigiam era aquele que constituía o conte-

údo. Dessa maneira, o underground possuía identidade pró-
pria em linguagem e formatação, sem obedecer aos padrões 
da mídia e retratando a realidade como era vivida pela co-

munidade em que estava inserido. Em oposição à impren-
sa oficial, esses jornais utilizavam como matéria-prima o 
interesse da comunidade. 

Además, cuando estos periódicos presen-
tan noticias reales, se trata generalmente 
de malas noticias; como dice Marshall 

McLuhan, “noticias reales son ‘malas’ no-
ticias”. La prensa underground también 
há caído em la trampa, em alguna me-

dida, pero em general es más genuina-
mente afirmativa de los estilos de vida 
por ella promovidos que lo que hace 

la prensa oficial con aquellos a quie-
nes halaga com fines utilitários. Es 

decir, las buenas noticias de la pren-
sa underground son más honestas y no 
responden a ningún afán de popularidad 

fácil o escalamiento de posiciones sociales. 
Además, su tolerancia en materia de opinión es 
virtualmente infinita, comparada com la de la pren-

sa oficial, y aun sus malas noticias tienden a se más 
detalladas e informativas (JOHSON, 1975, p. 28).

Segundo Johnson, o jornal que abriu caminho para a imprensa underground 
foi o Voice, um veículo que expunha pontos-de-vista divergentes dos demais. 
Norman Mailer, considerado um dos grandes Novos jornalistas, contribuiu para 
que o Voice se tornasse um veículo semanário em 1955. Após alguns meses, Mai-
ler passou a escrever uma coluna no jornal, na qual atacava ferozmente a socie-
dade de Greenwich Village, cidade onde o veículo circulava, o que gerou uma 
antipatia do público em relação ao jornal. “El Voice no demonstró ninguna 
utilidad hasta ocho anos más tarde, cuando el impulso undergound empezó 
a volverse más poderoso” (JOHSON, 1975, p. 30). Norman Mailer acreditava 
que eles só poderiam evoluir caso se interessassem por um público por 
que nenhum outro jornal havia se interessado. Tinha o pressentimento 
de que estavam gestando uma revolução underground.  

Aunque ahora los más nuevos periódicos underground 
lo desprecian por “liberal”, el Voice era y sigue siendo 
um periódico que vale la pela leer, ya há sido parcial-
mente responsable del desarollo de muchos periodis-
tas nuevos, tales como Richard Goldstein, ahora editor 
de la revista underground U.S., Michael Harrington, y 
Nat Hentoff entre otros. Además aunque es política-
mente liberal, há otorgado uma protección muy cons-
ciente a mucha de la actividad política radical, y de 
él provienen noticias concernientes a la música rock, 
los f ilmes y la actividad artísticade vanguardia o un-
derground ( JOHSON, 1975, p. 31 - 32).

É a partir de 1963, com o assassinato do então 
presidente John Kennedy – que 
representava uma figu-
ra de força e idealismo 
na cena política –, que 
explodem as atitudes 
radicais relativas à 
cultura e à política. 
Após a morte de 
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Kennedy, Lyndon Johnson assu-
me o governo norte-americano. 

A forma de administração adotada 
serviu como impulso para que se fir-

massem ações de contracultura, princi-
palmente pela insatisfação dos jovens em 

relação à Guerra do Vietnã, ao racismo, à 
opressão e iniquidades do sistema.  

A partir de esta radicaliza-
ción crecía lo que Theodore 

Roszak en su The Making of 
Counter Culture (…) llama la 

contracultura: un conjunto 
de personas, ideologías 

y actividades politíca-
mente de izquierda 
y tecnológicamente 
conservadoras, que 

constituyen una alter-
nativa cultural opuesta 

a la corriente principal 
del progreso tecnocrático 

y el domínio del actual sis-
tema educacional, social y 
gubernamental. La contra-

cultura confronta y expone 
el cinismo y la brutalidad de 

la cultura norteamericana do-
minante en forma directa y con 

una crítica intelectualmente ar-
ticulada (JOHSON, 1975, p. 35).

Assim, a principal razão para a existência 
da imprensa underground era a necessida-

de, segundo Johnson, de haver uma expressão 
informativa e educativa que desse voz à con-

tracultura. Isso faria com que a visão de mun-
do daqueles insatisfeitos com a situação do país 
fosse demonstrada não apenas para as pessoas da 

própria comunidade, mas também para os que não 
estavam ali inseridos, para que estes simpatizassem 

com as causas. Com a morte de Kennedy, muitas 
correntes da contracultura contribuíram para o for-

talecimento e proliferação da imprensa underground, 
como o movimento de liberdade sexual e do uso da 

pílula anticoncepcional, o surgimento de um novo tipo 
de música (rock, psicodélica), a utilização de LSD e ma-

conha e programas de pobreza.

Dadas una nueva juventud, una nueva bohemia, 
un nuevo humor iconoclástico, una sexualidad, 

un nuevo sonido, una nueva apertura, un nue-
vo abolisionismo, una nueva izquierda, una 

nueva esperanza y un nuevo cinismo, el sur-
gimento de una nueva prensa era inevitable 
(BRACKMAN apud JOHSON, 1975, p. 36).

Além de ser o meio de expressão, interpretação e 
proclamação dessas correntes e forças, a imprensa 
underground também externava as frustrações dos 
escritores, as discrepâncias e reclamações sobre o 
sistema, o país.  Michael Johnson cita o escritor Ethel 
Grodzins Romm² para ratificar o papel dos jornais alter-
nativos ante a contracultura: “Os novos jornais são publi-
cados por jovens insatisfeitos (...) com o caráter de suas vidas 
norte-americanas. No principio, em 1965, 1966, 1967, estavam 
contra a guerra do Vietnã, do puritanismo sexual e a favor da 
legalização da maconha” (ROMM apud JOHSON, 1975, p. 36-37).

Como existiam diversos movimentos e comunidades que produ-
ziam e consumiam os jornais alternativos, Johnson enumera quatro 
categorias de publicações principais. O primeiro está relacionado inti-
mamente à política, que é o da Nova Esquerda, o segundo é a imprensa 

Negra underground, há também os jornais underground especializados 
e a imprensa alternativa das high schools. Os interesses, as inquietudes 

e as motivações de cada uma dessas categorias estão relacionadas, 
de algum modo, já que todas formam a imprensa underground, e 

é essa diversidade que também justifica o underground como 
um dos pilares do Novo Jornalismo.

Hay muchos periódicos underground 
com intereses especiales. Todas las 

prensas underground son, en cier-
to sentido, prensas con intereses 

especiales y ciertamente todas, de 
un modo u (sic) outro, representam 

a una minoría; pero hay otras publi-
caciones de este tipo que pueden ser 

analizadas. Periódicos con intereses 
especiales surgen constante-

mente en muchas partes 
y se ocupan de pro-

blemas diver-
sos; algunos 

d u r a n 

muy poco, toman una moda  o un asunto 
partículas hasta que lo agotan; otros 

persisten  con el interes que les ocu-
pa (JOHSON, 1975, p. 57).

Um fator que justifica a imprensa 
underground como um ingrediente 

para o Novo Jornalismo, conside-
rado por Johnson, é a liberdade 
de linguagem. Essa causa foi 
incentivada pelo Free Speech 
Movement (Movimento pela 
Liberdade da Palavra), em que 
a imprensa era motivada pela 
vontade de se expressar de 
forma direta, pessoal e ima-
ginativa, de “decir las cosas 
como son” (JOHSON, 1975, p. 
77), como que para retornar 
à linguagem utilizada pelo 
homem comum. 

Con frecuencia 
aparece como afec-
tado de mala gramá-
tica y es ocasionalmen-
te a sabiendas, uma jerga 
de gueto (aunque la tradu-
ción del slang negro al inglês 
hip ya se venía dando desde hacía 
mucho tiempo). Sin embargo, este 
nuevo lenguaje de la prensa y su cultu-
ra se aproxima a la creación de uma cor-
rienta en el idioma inglês y, lo que es más 
importante para mis propósitos aquí, há sido 
un impulso para el Nuevo Periodismo, así como 
uma parte de él (JOHSON, 1975, p. 77 - 78). 

Para dar uma ideia do estilo do Novo Jornalismo, o autor explica que se 
pode comparar uma edição do New York Times com uma de East Village Other, 
mas que as mudanças e transformações mais profundas estão relacionadas ao estilo 
jornalístico dos escritores. Alguns estiveram ligados, em algum momento de suas 
carreiras, à imprensa underground, ou são escritores profissionais, outros não. “De 
um modo ou de outro abandonaram os estilos jornalísticos tradicionais e expe-
rimentaram outros novos, com um novo vocabulário, uma nova voz, um novo 
sentido de jeitos, imediato, pessoal e próximo ao ritmo da historia presente” 
(JOHSON, 1975, p. 78). O autor acredita que a marca principal do estilo do 
Novo Jornalismo seja a intenção do escritor em ser pessoal, participante e 
criativo em relação às histórias e acontecimentos sobre os quais informa e 
comenta. A maneira de fazer o jornalismo dele normalmente não pretende 
ser objetivo e é carregado de compromisso e de personalidade.

Citando o livro The Working Press , de Ruth Adler, Johnson frisa uma 
das principais diferenças entre o jornalismo conservador e o Novo Jor-
nalismo, já que o primeiro utiliza um processo de edição tradicionalis-
ta que destila, despersonaliza e objetiva a narrativa. Essa prática im-

possibilita o repórter de mergulhar nos acontecimentos e construir 
o texto de maneira pessoal. Dessa vontade que o Novo jornalista 

tem de retratar a verdade com sentimentos e impressões é 
que se torna possível diferenciar o papel da imprensa 

underground na formação de um novo estilo jor-
nalístico. A consequência disso é uma ruptura 

significativa na imprensa oficial, já que 
essa, utilizando a objetividade, cos-

tuma manter-se à frente da notí-
cia, como se o veículo se impu-

sesse aos acontecimentos. 

*Jornalista

¹A tradutora opta por utilizar o 
termo underground para retra-

tar f ielmente o signif icado, 
mas no português usaremos 

a palavra “alternativo”,  para 
retratar a imprensa que não 

se encaixa nos padrões 
tradicionais , da qual trata 

Michael L . Johnson no li-
vro Nuevo Periodismo.

²The Open Conspiracy; 
What America´s Angry Gene-

ration is Saying
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Adamastor e os rapazes do 
loft se impressionam com a beleza de 
Laurinha. Caio fi ca incomodado ao ver 
Marina e Alex juntos. Fernandinho revela 
que ainda gosta de Domingas. Domingas 
reativa a rádio e convida Fernandinho 
para participar do projeto. 

TERÇA - Caio decide dar uma grande 
festa para comemorar seu aniversário. 
Marina manda mensagem a seus pais 
pelo rádio amador na esperança de que 
eles a ouçam. Laurinha aceita sair com 
Bruno. Amigos incentivam Fernandinho 
a paquerar Norma Jean. 

QUARTA - Caio tem medo de ser alvo 
de deboches porque ninguém foi à festa. 
Rapazes do loft incentivam Fernandinho 
a roubar um beijo de Norma Jean. Caio 
surge no pátio do colégio pilotando uma 
moto e debocha de todos para não de-
monstrar seu abatimento. 

QUINTA - Marina tenta aconselhar Caio 
a mudar seu comportamento. Adamas-
tor se deixa beijar por Laurinha e Bruno 
fi ca furioso. Úrsula diz a Caio que irá 
embora. Adamastor se desculpa com o 
Bruno e concluem que a moça não deve 
atrapalhar a amizade deles.

SEXTA - Caio não aceita testemunhar 
contra Osvaldo, com receio de que   di-
vulguem o vídeo de Úrsula. Bruno e 
Adamastor querem que Laurinha decida 
com qual dos dois irá fi car. Iracema con-
segue pegar o sinal de Marina pelo rádio 
amador. Marina consegue um advogado. 

PARAÍSO 
SEGUNDA - Maria Rita fi ca apreensiva 
com os questionamentos de Irmã Ma-
tilde sobre sua vocação. Mariana não 
aceita a venda da fazenda. Maria Rita 
revela a Irmã Matilde que sua vida foi 
repleta de enganos.

TERÇA - Eleutério pede para Zefa con-
vencer Rosinha a não casar com Zeca. 
Terêncio confessa que não vai deixar o 
amor de sua vida casar. Otávio recusa 
ser o sucessor de Norberto à prefeitura. 
Maria Rosa impressiona a cidade com 
discurso político e Geraldo aprova. 

QUARTA - Maria Rita sonha com Zeca e 
acorda transtornada. Antero fi ca furioso 
por não conseguir entrar em casa e Ma-
riana sorri satisfeita. Aurora recrimina o 
comportamento de Otávio para Maria 
Rosa. Terêncio se afasta  irritado quando 
Zeca se aproxima com Rosinha. 

QUINTA - Terêncio desabafa e pede para 
Zeca fazer Rosinha feliz. Eleutério garan-
te  que não irá abençoar o casamento. 
Rosinha teme que Zeca não queira mais 
se casar. Otávio não descobri uma forma 
de falar com o povo. Aninha escreve um 
programa para rádio. 

SEXTA - Irmã Matilde consola Maria Rita 
e a incentiva a decidir o que realmente 
quer. Vadinho comenta que Otávio de-
sistiu de concorrer à prefeitura por medo 
de perder para Geraldo. Irmã Matilde diz 
para Maria Rita que se amasse alguém 
como ela ama Zeca, fi caria com ele. 

SÁBADO - Eleutério recrimina Zeca por 
comparar Rosinha a Maria Rita. Aninha 
comenta com Das Dores que gostaria 
que Ricardo fosse como Otávio. Antero 
perde a esperança de Maria Rita sair do 
convento. Rosinha tenta se aproximar 
de Zeca, mas ele a afasta. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Dafne revela para Gabriel 
que irá se casar com Nicholas. André en-
contra o anel de Judith na bolsa de Mile-
na e a demite. Dafne estranha a gula de 
Simone por chocolate. Vicente diz a Da-
fne que Nicholas não é confi ável e pede 
mais uma chance, e ela não cede. 

TERÇA - Denis conta que Xico pintou todas 
as suas telas e Socorro acha melhor ele de-
sistir da exposição. Gabriel desabafa com a 
mãe e decide pedir a ajuda de Bianca para 
se encontrar com Dafne. Nicholas diz a que 
Dafne pressionou Judith a armar o golpe.

QUARTA - Gabriel fi ca paralisado com a 
notícia da gravidez, enquanto Laís come-
mora. Laís conta a Zoraide que Gabriel 
acreditou em sua farsa. Dirce conta que 
Nélson expulsou Milena de casa e Dafne 
oferece ajuda. Guilherme ouve o desaba-
fo de Gabriel e lhe aconselha. 

QUINTA - Dafne fi ca furiosa e discute 
com Gabriel. Bianca surge com Nicholas 
e ele concorda em reatar o compromis-
so. Gabriel volta para casa arrasado. Laís 
comemora o golpe e Ísis insinua que sabe 
da farsa. Cássio sugere que Simone faça 
um teste de gravidez. 

SEXTA - Laís pede que o pai lhe dê um 
falso exame para mostrar a Gabriel. Mi-
lena pressiona Nicholas a cancelar seu 
casamento e ameaça contar tudo para 
Dafne. Anita fala de amor com Gabriel e 
ele fi ca desconfi ado. Zoraide manda Ísis 
roubar um exame de gravidez. 

SÁBADO - Bianca não conta o que sabe 
de Nicholas e Dafne afi rma que vai levar 
o casamento adiante. Anselmo dá caro-
na para Ada e Anita e comenta que viu 
Dafne no restaurante. Benjamin volta 
para casa decepcionado com Tatiana e 
encontra Hannah acordada

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Todos esqueceram o dia 
da entrega do prêmio. Raul pede para 
Mike providenciar a mudança dele e de 
Yvone. Karan avisa a Laksmi que ela tem 
que impedir que o pai de Opash leve o 
próprio fi lho a julgamento. Ilana e César 
vão para Dubai. Yvone prende Raul com 
uma algema e simula cenas de sedução, 
enquanto se veste para abandonar o ex-
empresário. Raul desconfi a..

TERÇA - Raul percebe que Yvone não vai 
voltar e grita por socorro. Uma camarei-
ra escuta o pedido e pede ajuda a outros 
funcionários do hotel para abrir a algema. 
Gopal avisa a Raul que Yvone fugiu com 
Mike. Leinha encontra vários cartões ro-
mânticos de Dario para Aída. Pandit avisa 
a Opash que o conselho de comerciantes 
aceitou a denúncia feita por Shankar.

QUARTA - Maya fi ca apreensiva com a 
possibilidade de reencontrar Bahuan. 
Laksmi comenta com Karan que é capaz 
de revelar a verdade a Shankar para im-
pedir que ele enfrente Opash no tribunal. 
Surya faz intrigas de Camila para Indira. 
Raul se lamenta com Gopal sobre o golpe 
de Yvone e o motorista o incentiva a de-
nunciá-la para a polícia. Pedro teme que 
Bahuan, ao se encontrar com Maya, arruí-
ne o relacionamento deles junto a Cadore. 

QUINTA - Puja conta a Shankar que 
Laksmi pediu para ele não acusar Opash 
para não envergonhá-la perante sua fa-
mília. Laksmi relembra seu passado com 
Shankar. Tarso demonstra fragilidade 
emocional e Inês o tranquiliza. Pedro 
entrega para Bahuan um papel com in-
formações sobre Maya. Duda e Lucas 
se divertem na Lapa. Júlia vai com Silvia 
até a casa de Murilo e acaba dormindo. 
Kochi comenta com Manu sua preocu-
pação com Maya.  

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Os agentes da Depecom ten-
tam prender a Liga do Mal. Draco começa 
a lançar fogo em direção aos agentes. Telê 
atinge Nati, Aline e Cláudia com ondas de 
energia. Estela conversa com Cristina e diz 
que não aguenta mais tomar remédios. 
Cristina pensa em internar Estela, que fi ca 
desesperada. Ezequiel pede que Camargo 
controle Isabel e diz que Dra. 

TERÇA - Aquiles pede que Ágata use sua 
supervisão para descobrir o que Eugênio 
está fazendo. Ágata se recusa e diz que a 
única coisa que ela sabe é que Geninho 
fez uma armadura. Todos se preocupam e 
desconfi am de que Eugênio está fazendo 
isso para a Depecom. Ísis e Luciano estão 
preocupados com a futura vingança de Pit. 

QUARTA - Ágata perde a paciência com 
Aquiles e diz que pode complicar o na-
moro dele com Sílvia. Eugênio se declara e 
pede para voltar com Ágata. Felino atinge 
Beto. Os agentes conseguem se defender 
dos ataques de Draco. A Liga do Mal foge. 
O prédio está prestes a explodir. Pepe 
inaugura o novo teatro do colégio. Érica 
usa sua visão robótica e descobre que Pit 
quer expulsar os mutantes do colégio. 

QUINTA - Cláudia desconfi a que sua 
irmã é uma das mutantes procuradas 
pela Depecom. Beto e Nati reconhecem 
a foto no computador da delegacia e 
dizem que Perpétua é a mulher elétri-
ca. Cláudia lembra que sua irmã tinha 
poderes com energia. Ela comemora e 
diz que quer encontrar Perpétua. Garcia 
pressiona para que Cláudia prenda sua 
irmã. Tonho pede para Amadeus não 
mexer no passado.  

SEXTA E SÁBADO - Até o fechamento 
desta edição, os capítulos de sexta e sá-
bado ainda não haviam sido editados.

REVELAÇÃO
SEGUNDA - Victória continua perdida 
pela mata. Renan vai à fazenda pedir 
desculpas a Ermirio. Ricardo entrega 
fotografi as a Caio Rodrigues. Ermirio e 
Renan fazem as pazes. Maria dos Ventos 
aparece e socorre a moça. Beatriz pede 
o segredo do cofre de Fausto a Xavier. 

TERÇA - Lucas diz que precisa falar com 
Xavier. O capanga de Fausto fi ca nervoso 
ao ver Lucas. Vicky pede para Ana deixá-la 
morar em sua casa. Xavier diz para Lucas 
ir embora e promete ajudar o rapaz. Lucas 
busca refúgio na fazenda e encontra Ceição. 

QUARTA - Lucas pede 72 horas a Caio 
para desmascarar Fausto Maia. George 
implora Sofi a por uma reconciliação. 
Caio concede 72 horas a Lucas. Lucas 
não será incomodado pela polícia por 
três dias. Sofi a revela a George que co-
nheceu outro homem. 

QUINTA - A carta que Vicky recebe diz 
para ela encontrar Lucas na estrada da 
fazenda. Fausto diz para Xavier tomar 
cuidado ao traí-lo. O cafajeste ameaça 
o capanga. Sofi a dá uma basta em seu 
casamento com George. Por conta da 
carta, mesmo desconfi ada, Victória de-
cide ir ao encontro. 

SEXTA - Beatriz ameaça Vicky e Lucas com 
uma arma. Ao ver Ricardo e Sofi a juntos, 
George parte para cima do fotógrafo. Lu-
cas imobiliza Beatriz e consegue tirar o 
revólver de suas mãos. Ricardo e George 
trocam socos. Sofi a aparta a briga dos dois. 

SÁBADO - Victória fi ca intrigada com 
o urso de pelúcia. Humilhados, Léo e 
Rebeca deixam a casa de George. Xavier 
consegue se esconder em um barraco. 
Em conversa com Oculto, Ermirio diz 
que Lucas precisa ser ajudado. Ermirio 
aconselha Lucas a fugir para a Europa.

Julliane

Brita
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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.

De zepelins eu sempre 
entendi que eram gran-
des aeronaves dirigíveis, do 
tipo construído pelo Conde 
Zeppelin na década de 1930, 
e agradeço que nunca tenha 
me faltado o Minidicionário 
da Língua Portuguesa escrito 
pelo professor Francisco da Sil-
veira Bueno que salvou toda mi-
nha infância do ostracismo lexical 
e semântico. Ainda sabia que havia 
na música popular brasileira certa 
Geni e o zepelim que mudou a vida 
da pobre moça feita para apanhar e 
boa de cuspir. E que um dia ele surgira 
brilhante, entre as nuvens, f lutuante, e 
era enorme o zepelim.

Certamente o grupo de rock não teve Chico Buarque ou 
Silveira Bueno como inspirações das mais fortes, mas a mim eles 
primeiro foram o que minhas experiências me disseram. Não sei se eu já 
tinha ouvido alguma coisa deles antes, mas sei que fui sem muitos pre-
conceitos. Os que restaram vieram de um amigo muito roqueiro e muito 
punk que, além de gostar horrores do Led Zeppelin, também me indicava 
o indigesto e impalatável Ramones; daí para frente, trocamos figurinhas 
de coisas como Beatles, Johnny Cash e Ronettes, esses milagrosos que 
conseguiam juntar universos tão diferentes.

Dito isso, vocês já podem construir mentalmente o cenário em que ouvi 
Zoso, Four Symbols ou simplesmente Led Zeppelin IV (todos nomes para 
o mesmo CD): a pressão era grande. Primeiro me disseram que esse era 
o melhor disco, ou ao menos o que representava um resumo do que sig-
nifi cou a banda; depois me disseram que era o mais conhecido, mas não o 
melhor. Por fi m, eu fi quei com o meu gosto mesmo (que também parece 
ser o da maioria): Stairway to heaven é muito legal.

P.S. aos fãs do Led: ainda não me desejem uma morte dolorida, gostei tam-
bém das outras músicas e até posso citar Black Dog, Rock and 

Roll e Going to California como as prediletas. Peço, 
ainda, que me indiquem mais coisas do 

gênero. Eu até que gostei.

Já virou lenda a história de 
que em uma loja de instru-
mentos musicais havia um 
cartaz próximo as guitarras e 
aos amplifi cadores: “Proibido 

tocar Stairway To Heaven, do 
Led Zeppelin”. Tanto que há até 
algumas variantes, estendendo 
a proibição a Enter Sandman, do 
Metallica; a Smoke On Th e Wa-
ter, do Purple; ou mesmo a Back 

In Black, do AC/DC. Tão clássica 
quanto comum dizer que a primei-
ra música que aprendeu a tocar no 

violão foi Asa Branca seguida de 
Come As You Are, do Nirvana.

É que o Led Zeppelin IV é da década que 
se fez rock em vez de música. O álbum IV, ou 

Four Simbols, fez de faixas como Black Dog , Stai-
rway To Heaven e Going to California hinos com 40 mi-

lhões de cópias e muito mais do que isso em fiéis. Virou moda os jovens 
testarem guitarras pensando ser Jimmi Page, daí a explicação do cartaz. 

Sou da geração 80, da parte que gosta de algo dos 90, mas que na maioria 
do tempo destes 2000 lamenta não ter nascido no fi nal da famigerada déca-
da psicodélica. Não é querer ser nostálgico, é porque aquilo foi sensacional 
mesmo em termos musicais. Lembremos da lista da revista Rolling Stone dos 
500 discos essenciais. 126 deles vêm da década de 1960 (25,2%) e 183 dos idos 
de 1970 (36,6%). Desde então, a originalidade está indo com corda e tudo para 
os sintetizadores, chegando ao século 21 em meros 13 CDs (2,6%).

Essa junção de devoção e jornalismo é o que dá falar sobre algo que 
não se gostaria de falar. O jornalista pode ter o dom de escrever com 
propriedade sobre aquilo que desconhece, mas pode ser uma tarefa 
indigesta ter de descrever em poucas linhas uma vontade, um senti-
mento. O segredo, no fim das contas, é apenas ouvir o disco e, em vez 
de partir para a escrita, ouvir de novo. A história resumida é mais ou 
menos assim: o Hendrix dominou o fogo, o The Who descobriu as 
ferramentas que quebram ossos, e o Led inventou o ego. 
E isso tudo é o rock n’ roll. Salve!

Surpreendente Obrigatório
É bem legal Obra-prima

Uhull
Vai dizer que não conhece?
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Ainda um período de disposição favorável 
e conciliatório nos assuntos amorosos e 
no relacionamento humano. Algumas pe-
quenas surpresas no ambiente de trabalho 
e na saúde poderão quebrar seu ritmo.

Sua natividade astral estará sendo bene-
fi ciada. Presságios ultra benéfi cos para 
as amizades, os contatos com o sexo 
oposto e o auxílio de avós e sogros. Óti-
mo para questões artísticas e caridade.

Notícias com maior interesse podem 
surgir no fi nal deste dia. Ao tratar de 
negócios com outras pessoas, saiba ava-
liar suas possibilidades. Será importante 
usar de forma construtiva sua energia.

Fase propícia com oportunidades de 
aprimoramento pessoal. Suas idéias serão 
analisadas por pessoas amigas e alcança-
rão êxito. Neste período, provavelmente 
você estará buscando mais emoção.

Dia em que exigirá o máximo de sua 
inteligência para que possa conseguir 
realizar seus anseio. O fl uxo astral é dos 
melhores a sua saúde, para tratar com 
religiosas, para solicitar favores e amar. 

Os fl uxos poderão ajudá-lo, surpreen-
dentemente no período da manhã e da 
tarde. Tudo se resolverá da melhor forma 
possível e com perspectivas das melho-
res. Lucros e vantagens a tarde e a noite. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que receberá benefícios inespe-
rados, conseguirá atrair a simpatia dos 
outros e será muito feliz, em sua vida fa-
miliar, amorosa, profi ssional e fi nancei-
ramente. Contatos pessoais propícios.

Muitas oposições deverão surgir, logo 
nas primeiras horas do dia. Mantenha 
a calma, pois conseguirá superar todas. 
Procure ouvir mais os argumentos das 
pessoas antes de tentar impor ordens. 

Bom fl uxo para negócios. Cuidado, este 
período poderá marcar um fato desagra-
dável em sua vida, com relação à justiça. 
Você, provavelmente estará agindo de 
uma maneira exageradamente exposta.

Melhora sensível de saúde deverá se apre-
sentar nessa nova fase. A vida familiar 
será bastante harmoniosa e as chances de 
sucesso pessoal, profi ssional e fi nanceiro, 
deverão surgir. Êxito no trabalho.

Mente engenhosa, idéias claras e brilhan-
tes muito infl uenciarão de um modo be-
néfi co em sua vida. Dedique-se à leitura. 
Algumas contrariedades em seu lar esta-
rão previstas para o período da manhã.

Infl uência benéfi ca para você. Terá paz 
no setor amoroso, a ajuda dos amigos, 
parentes e religiosos para elevar seu 
estado de espírito e será bem sucedido 
nos divertimentos. Não abuse da saúde.

Cascavel
Anjos e Demônios

Arcoplex JL – Sala 1 – 13h20, 16h, 
18h40, 21h20 (sex, sáb, dom, qua, qui);  
16h, 18h40, 21h20 (seg, ter)

Cine Westside – Sala 1 – 14h, 16h30, 
19h, 21h30 (sex, sab, dom, qua); 16h30, 
19h, 21h30 (seg, ter),  19h, 21h30 (qui)

Uma noite no Museu 2

Arcoplex JL – Sala 2 – 15h, 17h, 19h, 21h 
(sex, sab, dom, qua, qui); 17h, 19h, 21h 
(seg, ter)

A festa do Garfi eld

Arcoplex JL – Sala 3 – 18h (sex, seg, ter, 
qui), 14h30, 16h10, 18h (sab, dom, qua)

Cine Westside – Sala 1 – 14h, 
17H40(sab),  14h15, 15h55, 19h15 
(dom); 14h, 17h50, 19h30 (seg, ter, qui), 
15h, 16h40 (seg, ter, qui)

Divã

Cine Westside – Sala 1 – 19h20, 21h10 
(sex), 19h20 (sab);  17h30 (dom),  19h15  
(seg, ter)

Anjos da Noite – A rebelião

Arcoplex JL – Sala 3 – 19h40, 21h30 
(diariamente)

X-Men Origens Wolverine

Arcoplex JL – Sala 4 – 15h (sab,dom, 
qua), 19h20 (sex, seg, ter, qui)

Cine Westside – Sala 2 – 14h15, 16h15 
(sex), 15h40, 21h (sab);  21h (dom),  
15h35, 21h15 (qua); 21h15(seg, ter)

Velozes e Furiosos 4

Arcoplex JL – Sala 4 -  21h30 (sex, seg, 
ter, qui), 17h10, 19h20, 21h30 (sab, 
dom, qua)

Foz do Iguaçu
A festa do Garfi eld

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 18h, 20h 
(diariamente)

Eu odeio o dia dos Namorados

Iguassu Boulevard- Sala 2 – 21h45 (dia-
riamente) 

Anjos e Demônios

Iguassu Boulevard- Sala 3 –  16h45, 
19h30 e 22h15 (diariamente) 

X-Men Origens: Wolverine

Iguassu Boulevard- Sala 4 – 17h30, 
19h45, 22h (diariamente)

Eu te Amo Cara

Cine Cataratas – Sala 1 -   15h20, 19h50 
(diariamente)

Evocando os Espíritos

Cine Cataratas – Sala 1 -  17h30, 22h10 
(diariamente)

A montanha enfeitiçada

Cine Cataratas – Sala 2 – 17h40, 19h40, 
22h (diariamente) 

Star Trek

Cine Cataratas – Sala 2 –  15h10 (dia-
riamente)

Anjos e Demônios

Cine Cataratas – Sala 3 – 16h, 18h45, 
21h30 (diariamente) 

Uma noite no Museu 2

Cine Cataratas – Sala 4 – 15h, 17h10, 
19h30, 21h50 (diariamente)

Toledo
Anjos e Demônios

Cine Panambi – Sala 1 -  19h, 21h30 
(diariamente); 15h30 (sab, dom, qua)

Monstros VS Alienígenas

Cine Panambi – Sala 2 – 16h (diaria-
mente)

X-Men Origens: Wolverine

Cine Panambi – Sala 2 – 
19h15(diariamente)

Veloses e Furiosos 4 

Cine Panambi 
– Sala 2 – 
21h15 (dia-
riamente)

Jornalismo
Cultural VI
Por Silvio Demétrio

Em O Anti-Édipo, primeira obra 
conjunta de Deleuze e Guattari, 
é desencadeada uma inversão do 
conceito psicanalítico do desejo. 
Para Freud, o desejo nasce a partir 
de uma falta fundamental de seu 
objeto pela interdição ao gozo dele. 
Esta interdição surge a partir de um 
drama triangular no qual a criança 
percebe que o seu desejo, que en-
contra na figura da mãe seu objeto 
perfeito, concorre com o desejo do 
pai pelo mesmo objeto. Desse drama 
básico, ao qual Freud chama de com-
plexo de Édipo, surge a lei da trian-
gulação do desejo, que coloca este 
como sendo fundamentado numa fal-
ta que lhe é inerente. A partir do com-
plexo de Édipo todo e qualquer objeto 
sobre o qual recaia o desejo será um 
objeto incompleto, marcado por uma 
falta. Esta falta dispara um mecanismo 
de compensação simbólica que é acio-
nado pelo inconsciente, a fantasia. Se-
gundo Deleuze e Guattari, Freud conce-
be o inconsciente como um palco onde 
se representa sempre o mesmo drama. 
A crítica que a dupla de pensadores faz à 
concepção psicanalítica do desejo é que 
ela rebate toda e qualquer triangulação 

sobre este drama familiar fundamen-
tal, fechando o inconsciente como 
uma força reativa. A inspiração do Anti-
Édipo é nietzschiana ao construir uma 

concepção de inconscien-
te como 

sendo definido por uma força ativa, 
uma vontade de poder que atualiza 
uma intensidade. A atualização que 
o desejo promove é construtiva por 
ser definida inicialmente por uma 
síntese conectiva em que se formam 
as máquinas desejantes: máquina 
como princípio de agenciamento, 
de articulação entre um fluxo e um 
corte. Entre uma intensidade e um 
sentido que a corta e produz uma 
outra intensidade a ser cortada 
por um outro sentido e assim su-
cessivamente até a formação de 
uma pausa improdutiva dada pela 

saturação do processo. Ponto de máxi-
ma saturação em que se forma um Corpo Sem 

Órgãos – percepto de uma pura intensidade que se 
atualiza numa hecceidade, numa subjetivação sem sujei-
to, posto que este é desterritorializado pelo desejo.

Ao se correlacionar a contracultura como fenômeno histó-
rico com os protocolos pelos quais ela se coloca como uma 
linha de fuga, passamos então ao mapeamento dos agencia-
mentos que na cultura da mídia apontam para esta política. 
Uma política desejante no sentido que esta expressão assume 
frente à obra de Deleuze e Guattari.

No plano da cultura da mídia esses agenciamentos são cons-
truídos com materiais significantes de origem heterogênea. 
Desde as narrativas do new journalism e do gonzo journalism 
que reconstroem o cenário da contracultura numa discursivi-
dade pautada pelos mesmos valores que procura simbolizar; 
a pop art que busca paradoxalmente desautomatizar o olhar 
reciclando o lixo visual da cultura industrial; o “cinema de au-
tor” que produz uma subjetivação polifônica na mais social de 
todas as artes; na estética de acumulação, como já vimos, do 
be-bop e da poesia visionária da beat generation; até os seg-
mentos dessa linha de fuga que podemos projetar a partir 
do plano político sobre as determinações de uma sociedade 
pós-industrial, em que a tecnocracia se torna completamen-
te arraigada no plano político – em que estão as brechas, 
os interstícios que tornam possível traçar um segmento 
que prolongue a linha de fuga detectada por Roszak e 
experimentada pela geração de 1960? É possível haver 
um investimento revolucionário sobre o plano de rela-
ções sociais que atravessam o jornalismo? Em que pon-
tos esse agenciamento se insinua como possível? Duas 
obras se enquadram nas coordenadas fixadas por estas 
perguntas: Anti-Disciplinary Protest – Sixties Radicalism 
and Postmodernism, de Julie Stephens, e Lines of Flight – 
Discorusive Time and Countercultural Desire in the Thomas 
Pynchon’s Work, de Stephen Matessich. Trabalharemos a 
continuidade do tema na próxima semana.

Seres
Esta semana, no Núcleo ALT de Cinema, 

estreia o curta-metragem experimental A Descons-
trução do Meio Ambiente pelo Trabalho dos Seres, produção cas-

cavelense de Andressa Moraes, Douglas Menegazzi e Jeferson Richetti. Estarão 
disponíveis as duas versões do vídeo, uma completa, de pouco mais de três mi-
nutos, e outra de um minuto, adaptação para o Festival do Minuto de Casca-
vel. Na semana que vem, tem o curta Baunilha, também produzido pelo trio.

Sobrevivência
Estreia amanhã também o curta-metragem de um minuto Sobre-

vivência, roteirizado e dirigido por Anderson Costa, Bruna Paese e 
Jeferson Richetti, que, por sinal, fi cou com a parte mais difícil do 
trabalho: desenvolver toda a parte visual e a animação propria-
mente dita. Há ainda a colaboração na revisão de Julliane Brita. A 
produção concorreu e venceu em 2007 o Festival de Vídeos do 
Simpósio de Soluções para Coleta Seletiva de Cascavel.

Festival de Cascavel
O Festival de Cinema de Cascavel deste ano deve ocorrer 

entre os dias 18 e 22 de setembro. O Centro Cultural Gilber-
to Mayer está reservado para o evento nesses dias. Resta es-
perar que, com a secretaria sob nova direção, não se repita 

o desastre que foi o ano passado.

Zero Grau
O cascavelense Antonio Silvestro Martendal, que está na cor-

reria da produção do fi lme O Monte Carmel, de César Pilatti, está 
em Curitiba na assistência de produção do longa-metragem Curi-
tiba Zero Grau, dirigido por Elói Pires Ferreira. O convite o manterá 
lá até o término das fi lmagens, que devem ir até o fi nal de junho.

Seleção ALT
Labirinto do Fauno (2006), de Guilhermo Del Toro. Fá-
bula para adulto, sombria, violenta e repleta de alegorias. 

Um dos melhores títulos de 2006 é também a obra-pri-
ma de Del Toro, que debutou muito bem com Cronos, 

de 1993 – esqueça Hellboy e Blade 
2 da fi lmografi a dele –. Labirinto 

deve agradar tanto os cinéfi los 
quanto os que gostam de li-

teratura fantástica. Durante 
a Guerra Civil Espanhola, 

Ofélia (Ivana Banquero) 
muda-se para o interior 

com a mãe, que acaba 
de se casar com um 

coronel fascista. Lá 
vive em um mun-
do de fantasia e 
com os maus-
tratos do pa-
drasto.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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O dedinho
gordo
no gatilho Marcelo

Mugnol*
CAXIAS DO SUL | RS

José Luiz
Ames*
TOLEDO | PR

Num dia desses de outono, em 1943, nascia numa das ruelas de Pa-
ris, Hervé Villechaize. Os anos passaram e ele não cresceu nada. Ou 
quase nada. Na escola, o petit era motivo de chacota. Mas por essas e 
outras – já conto sobre as outras – Hervé se tornou um dos parisienses 

mais populares da década de 1970. O grande trauma da sua 
infância teve início num fatídico Natal em família.

Um tio solteiro, meio bêbado e meio dado a libertina-
gens com crianças beijou Hervé depois da meia-noite, 
quando todos já estavam embebecidos de vinho e 
champanhe. O petit fi cou assustado, não dormiu. Anos 
mais tarde revelou durante uma entrevista a uma re-
vista americana que teria sentido um delicioso prazer 
depois daquele beijo. Um prazer de doer o peito.

Daquele dia pro resto dos seus dias amor e desejo 
sempre seriam sinônimos de dor. Saindo da ado-
lescência, e ainda com 1,47 m, conheceu Laura, 

uma mulher de 1,75 m, olhos claros, pele alva 
e sorriso encantador. Apaixonado, fugiu 

de casa e agarrou a pequena com todo 
o tesão do mundo. Pra seu desgos-

to, aos poucos ela se revelava uma 
praticante de sadomasoquis-

mo. O "casamento" durou 
um ano. Um tapa na cara 

e um "fuck you" selaram 
o "fi m de um romance 
banal", como mais tarde 
o próprio anão descre-
veria o amor por Laura.

Nesse período, Hervé 
já fazia certo sucesso no 
cinema. Mas só em 1974 
ele teve a chance de en-

carar um 

grande papel (sic). O Homem da Pistola 
de Ouro (Th e man with the golden gun) 
narrava mais uma aventura do agente 
secreto 007, que em meio a uma e outra 
fuga dantesca, transava por aí com uma 
ou outra bondgirl. Pra quem não lem-
bra, nesse fi lme Hervé interpretava Nick 
Nack, o capanga mortífero de Francisco 
Scaramanga (Christopher Lee). Hervé era 
uma espécie de Zacarias-do-mal.

Depois do tapa na cara, do amor se es-
vaindo bueiro abaixo, e do sucesso em O 
Homem da Pistola de Ouro, Hervé alcan-
çou a glória absoluta na série de televisão 

Ilha da Fantasia (Fantasy Island, 1977). O 
personagem do petit era o Tatoo, uma es-

pécie de ajudante do faz-nada milionário Sr. 
Roarke (Ricardo Montalban, um ator mexi-

cano de terceira categoria que vive sonhando 
com a reedição de Ilha da Fantasia).

Na série, Hervé andava de um lado a outro co-
lhendo fl agras dos visitantes da ilha e fofocando 
ao patrão. Uma espécie de Nélson Rubens que 
não cresceu. O texto do anão era tão curto quan-
to suas canelas inchadas. Sua frase mais importan-
te era: "Mr. Roarke, the plane! Th e plane!". Como 
era um anão subalterno não comia ninguém e não 
tinha motivo algum para sorrir, mas então por que 
sempre sorria momentos antes do intervalo comer-
cial, quando enquadravam seu rosto em close?

Há duas explicações coerentes, que na real se en-
trecruzam. O sucesso fez de Hervé Villechaize um 
homem bonito, atraente, desejado e com uma boa 
poupança. O resultado? Mulheres e mais mulheres, 
das divas da Broadway às empregadas da Zona Sul 
carioca, todas desejavam ver o tamanho do talen-
to do francesinho. E com as mulheres, noitadas, 
dias sem dormir, farras – sempre regadas a doses 
de álcool e drogas –. Essa esbórnia durou seis 
temporadas. Hervé não sentira tamanho prazer 
e dor desde a adolescência, na época em que se 

deliciava com os beijos do tio às escondidas.

Em 1983, o início da queda. O petit exigiu o mesmo 
cachê de Montalban quando da renovação do contra-

to. Nada feito. Hervé fora demitido sem o menor pu-
dor, desprezado como um caroço de azeitona. A série 
não durou um ano sem o anão. Deixado às traças, as mu-
lheres afastaram-se do petit, agora uma ex-celebridade. 
Num repente ele voltou a ser feio, baixinho, broxa e veado. 
A bebida, parceira de festas e orgias em anos passados, ha-
via se transmutado na sua única e inseparável companhia.

Sem trabalho, sem mulheres, e depois do falecimento 
do tio, o ator reclamava de Hollywood – que só queria lhe 
dar papéis de anão (sic). Em 1993, aos 50 anos e sozinho, 
resolveu os problemas num estopim. Carregou de balas 
um revólver seminovo e disparou contra a própria ca-
beça. Entre migalhas de cerebelo espalhados pelo chão, 
havia um copo de uísque quase vazio. Antes de o gelo 
derreter, morreu. Assim pretendia espantar de vez a 

dor que o perseguiu em todos os momentos de 
prazer. Enfi m, pode amar em paz.

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

Rousseau:
a sociedade civil ou
a natureza corrupta
do homem

Para Rousseau, 
no estado de na-
tureza o homem 
vive de modo iso-
lado, satisfazendo 
suas necessidades 
sem entrar em re-
lações permanentes 
com os outros. Entre 
esse homem e o homem 
civil aparece uma diferen-
ça radical: o primeiro vive 
na paz, na independência e 
na liberdade; o segundo, na 
discórdia, na dependência e na 
opressão. Impõe-se descobrir as 
razões desta mudança de uma con-
dição até a outra: por que, estando 
os homens naturalmente isolados, in-
dependentes e felizes, uniram-se entre si 
em vínculos sociais permanentes?

Segundo Rousseau, o homem não possui 
um instinto natural de sociabilidade. O ho-
mem que vive no estado de natureza é autos-
suficiente e não tem necessidade dos outros 
homens. Desta maneira, a sociabilidade 
somente se manifesta tardiamente, e 
no curso da evolução foi estimulada 
pelo crescimento de novas necessi-
dades e pelo contato permanen-
te com seus semelhantes. 

O princípio que move o homem é o da satisfação das necessidades e a 
primeira destas necessidades é a da autopreservação. Assim, explica Rous-

seau, devido a catástrofes naturais, viu-se obrigado a manter contato 
direto com outros homens. Descobriu, dessa maneira, que havia en-

tre eles um interesse comum. Esse interesse comum fez nascerem 
no homem dois sentimentos contraditórios: o desejo de união e 

a desconfi ança. Graças ao primeiro, obteve os bens desejados e 
a defesa. O segundo levou-o a demarcar a propriedade e deu 

origem à sociedade civil: “o primeiro que, tendo cercado um 
terreno, arriscou-se a dizer ‘isto é meu’, e encontrou pes-

soas sufi cientemente simples para crer nele, foi o verda-
deiro fundador da sociedade civil” (Discurso sobre a 

origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. Segundo Discurso).

A instituição da propriedade privada pro-
vocou uma consequência desastrosa, 

explica Rousseau: deu origem à desi-
gualdade entre proprietários e não-

proprietários; isto é, entre ricos e 
pobres. A diferença causou confl i-

tos e discórdias. Como não havia 
lei, cada um era juiz em causa 

própria. A piedade natural, que 
estava na raiz da humanidade no 

estado de natureza, se debilitou. A 
vaidade, ou amor-próprio, passou a 

ocupar o lugar do amor a si mesmo. 
Em vez de desejos físicos a serem sa-

tisfeitos, o homem foi possuído por um 
anseio de posse que jamais se completa e 

por um desejo de glória que o levou a des-
prezar tudo o que já havia alcançado.

É neste contexto que surgiu a sociedade civil. 
Os ricos, sabendo que não tinham razões válidas 

para justifi car seu domínio nem condições para man-
tê-lo pela força, propuseram um pacto para solucionar os 
antagonismos e garantir a segurança para todos. Esse pac-

to era, aparentemente, o reconhecimento da liberdade 
e da igualdade. Na realidade, defende Rousseau, foi a 

institucionalização da opressão e da desigualda-
de. O pacto se tornou necessário para legiti-

mar o domínio 
dos ricos, pois a 
pura força não era 

capaz de justifi cá-lo.

Aquilo que no come-
ço se obtinha pela força, 
depois do pacto passou a ser 

obtido por meio das leis. Em-
bora o confronto aberto entre os 

indivíduos tenha terminado, perma-
necem subsistindo as desigualdades 

e continuam dominando as paixões, os 
vícios e o amor próprio. Consequente-
mente, a fundação da sociedade civil não 

resolveu o problema da corrupção do ho-
mem e da sociedade. Apenas instaurou 

uma condição favorável para uns poucos (os 
ricos) em detrimento da maioria (os pobres).

O novo problema que se apresenta é: 
como proceder para superar a cor-

rupção que domina a sociedade 
civil? É o caso de restaurar a si-
tuação originária do homem 
no estado de natureza ou 
se trata de transformar a 

sociedade civil? É tema 
para outra refl exão.

*Doutor em Filosofi a e pro-
fessor da Unioeste / Cam-
pus de Toledo. E-mail: lui-
zames@unioeste.br
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