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Under & Ground:

Assim caminha

o Jornalismo

Escreverei com
a alma, mas

serei imparcial.Minha matéria

o fará queimar

no fogo do

inferno.

Vou fechar os
olhos e contar

até três e todas
as minhas
matérias

estarão prontas.
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2...
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Primeiro,
surgiram
técnicas

rudimentares

Depois,
foi descoberto

o fogo 

Windows?

Não sei não,

mas, o que quer

que seja,

 cheira mal.

Chegou a
era das

máquinas

E então, a
pós-modernidade

Sismógrafos diversos

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Águas diver-
sas movimen-
taram a nave-
gação da rede 
nesta semana. 
A onda temáti-
ca que por vezes 
toma este espa-
ço, e se faz justifi-
cável pelo nível de 
comparação que 
por aqui se insta-
la, também tem que 
cessar. Não me incomodo 
com nenhuma das possibili-
dades – afinal, quantas opções a 

Internet nos oferece? –, mas dessa 
vez fui obrigada a brincar de biscoitos 
sortidos. Vamos a eles.

A primeira notícia a que dei atenção 
sobre a Internet é de 21 de junho, da 
Ilustrada da Folha Online ( folha.com.
br), em que José Saramago, escritor 
português que dispensa apresen-

tações, ofereceu ao jornalista uma 
opção de título: “está se escreven-
do mais, embora pior”, observação 

feita sobre o aumento de 
blogues na rede. Não posso 

discordar de Saramago, já que 
vemos coisas inacreditáveis por 

aí, mas ele mesmo é um exemplo 
de preciosismo: no blogue (cader-

no.josesaramago.org) que mantém 
desde setembro de 2008, os textos 

não deixam falhar as expectativas 
dos leitores ávidos por opinião e lin-

guagem de qualidade. Um livro com 
os posts de Saramago, aliás, será lança-

do em breve. Exemplo de que, apesar de 
muitas vezes falível, a Internet é um espa-

ço sim para coisas fundamentais a que não 
teríamos acesso sem ela.

Na jornada das coisas encadeadas, o dia 23 
de junho me deu duas coisas para pensar de-
pois que Saramago me presenteou com uma 
metáfora primorosa: "os sismógrafos não es-
colhem os terremotos, reagem aos que vão 
ocorrendo, e o blog é isso, um sismógrafo". 
Sismógrafo de ótima categoria, o blogue do 
jornalista Pedro Doria (pedrodoria.com.
br), em geral sobre política nacional e in-
ternacional, chamou o link para o Esta-
dão (estadao.com.br): Lula terá um blo-

gue. Segundo a coluna Link, o 
presidente estreará o blogue 
em julho, junto a uma conta do 
Twitter, durante o 10º Fisl (Fórum 
Internacional de Software Livre). O 
sismógrafo da eleição 2010, por si-
nal, está em polvorosa. O dilma2010.
blog.br está no ar; é de simpatizantes 
da pré-candidata petista, mas está lá (e 
bem completo, por sinal), da mesma for-
ma que o canal no Twitter (@dilma2010). 
Já a oposição não esperou a marola virar 
tsunami; José Serra tem o canal ofi cial (@
joseserra_) e o de simpatizantes também (@
serra2010). No blogue de Pedro Doria, você 
também fi ca sabendo um pouco sobre as re-
gras para o uso da Internet em 2010 com re-
lação à política, que ainda promete dar o que 
falar. Aproveite e passe lá para já saber o que 
dizer quando o assunto for colocado em pauta. 

A segunda coisa que me chamou atenção no 
dia 23 foi o arquivo virtual formado por 49 jor-
nais britânicos dos séculos 19 e 20, num mon-
tante de mais de dois milhões de páginas. Os 
jornais disponibilizados no newspapers.bl.uk/
blcs possuem coberturas de acontecimentos 
como a Batalha de Waterloo, em junho de 

1815, a primeira 
fi nal da Copa do 
Mundo, em 1872, 
e os assassinatos de 
Jack, o Estripador, 
no Illustrated Police 
News. As buscas são 
gratuitas, mas para ter 
acesso ao material é pre-
ciso pagar. Por um passe 
de 24 horas e acesso a 100 
artigos, você pagará £6,99 
(pouco mais de R$ 22); por 
um de sete dias e 200 artigos 
liberados, £9,99 (R$ 32).

Bem, enquanto muitos es-
crevem mais e pior, alguns 
aproveitam as ferramentas de 
comunicação mais recentes 
para benefício próprio e ou-
tros oferecem possibilidades de 
aprimoramento intelectual e 
cultural. Ficamos nós no meio 
dessa turbulência, muito bem 
medida em sismógrafos vários, 
aproveitando ao máximo e da 
melhor forma possível.

O ALT desta semana traz uma colaboração especial e exclusi-
va: uma pesquisa de David William Foster, Ph. D. pela Universi-
dade de Washington e professor emérito de Letras Hispânicas 
e Estudos do Gênero na Universidade Estadual do Arizona, nos 
Estados Unidos. Trata-se da representação do povo latino-ameri-
cano que sobrevive em Miami a partir de imagens de ventanillas, 
‘pequenas janelas’ pelas quais vendem bebidas e alimentos aos 
transeuntes. Espaços icônicos de uma parcela da população ge-
ralmente pouco notada, mas muito importante.

É o texto principal de uma edição que está repleta de material 
acadêmico. Caderno que deve dar algum fôlego aos que ainda 
não conseguiram terminar as nossas edições anteriores, que con-
tinham grandes reportagens nem sempre para apenas uma ou 
duas sentadas de leitura. Assim, uma semana dedicada à discus-
são de ideias de alunos e professores que colocam o cotidiano 
em uma perspectiva para refl exão, que nos ajuda a comprender 
melhor nossas relações sociais. 

Esta semana ainda o Gazeta ALT começa a publicar o artigo Do-
cumento Literário. Trechos desse texto já foram discutidos aqui no 
caderno, mas agora chega na íntegra, sendo que a primeira parte 
ocupa toda a página oito. O objetivo desse material é discutir a 
aproximação possível entre o Jornalismo Literário, escola jorna-
lística narrativa e estilística que surge na imprensa europeia no 
século 19 e consolida-se na imprensa norte-americana no século 
20, com o Cinema Documentário, defi nido pelo trabalho do con-
sagrado autor Bill Nichols. A ideia é verifi car se existem aproxima-
ções ético-estéticas que se desenvolveram na realidade contem-
porânea e se, de fato, estão distantes enquanto refl exão e prática. 

P or fi m, temos o texto Punir ou não punir, eis a questão, das gra-
duandas da Unioeste, Campus Cascavel, Geórgia S. Kieltika e Mar-

ta L. 
Santiago, 
com orientação 
e revisão da Professora 
Doutora em Psicologia 
da Educação Maria Es-
ter Rodrigues. No arti-
go, focado na análise 
do comportamento, 
as autoras falam 
da busca de meios 
para evitar que os 
indivíduos ‘deso-
bedeçam às leis, 
normas, códigos, 
convenções be-
néfi cas e respei-
tem os demais 
membros da 
sociedade’, 
sem haver a 
necessida-
de de se 
recair em 
punição.

ALT em 
Semana 
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Não detenho grande propriedade para falar da Amé-
rica Latina. Minha latinidade ainda não ultrapassou 
muitas fronteiras, não apenas as de limite de nação, 
mas, da mesma forma, as fronteiras de cultura. Den-
tre as dezenas de países que compõem essa porção 
do continente americano, apenas me atrevi em dois, 
os mais óbvios para um morador da região de Foz do 
Iguaçu: Argentina e Paraguai, pela ordem de importân-
cia. Nesta semana, novamente me pus a pensar sobre 
esta porção de terra alcunhada de latina, por ocasião 
de que no dia primeiro deste mês que se aproxima faz 
35 anos que Juan Domingo Perón, ex-presidente argen-
tino, faleceu. Não sou argentino para deter amor imen-
so por este personagem, mas creio que sou um desca-
misado, daqueles que ele e a esposa, Eva, se diziam pais.

E muitas coisas vêm à cabeça quando um assunto 
é começado. A Internet tem me proporcionado 
prazerosas viagens por este mundo de ima-
ginação infi nda, isso tudo desde que dela 
me tornei adicto. Uma destas histórias pu-
xadas por outra, é a de Madonna cantando 
“Don’t cry me for, Argentina” naquele fi lme 
em que ela interpretou a esposa de Perón: 
Evita. Em tempos que cantores pop têm 
adormecido e não amanhecido é bom nem 
comentar a participação de Madonna na 
cultura local. Mas foi louvável a pop star in-
terpretando Evita, a mãe dos descamisados. 
Vira e mexe aqui estou eu a falar de América 
Latina, mas sou mais favorável que seja essa 
terra sempre o assunto. 

Em lembrança a este tema, busquei no Sebo 
do Paulinho (Travessa Jarlindo João Grando, 
32) alguma coisa dos grandes nomes da litera-
tura argentina: de Borges e Cortázar, entretan-
to, nenhum exemplar havia. “Ah! Quando apa-
rece algum livro do Borges eu já deixo separado, 
mas por enquanto não há nada”, explicou-me o 
livreiro. Na falta de literatura e já que o lugar é 
propício, algum outro livro que trouxesse luz a 
esta América deveria surgir. E assim foi. Améri-
ca Latina Contemporânea (Zahar Editores; 205 
p., R$ 12), de Eulália Maria Lahmeyer; América 
Latina: Evolução ou explosão (Zahar Editores, 
1964; 284 p., R$ 10), de Mildred Adams. Am-
bos, apesar do ano em que foram publicados, 
analisam a conjuntura das políticas sociais 
e a evolução da porção Sul do continente. 

Mesmo tendo sido publicados há vários anos, 
o aspecto de falar das mazelas e das decisões 

absurdas que aqui ocorreram e ocorrem são 
mais que atuais a qualquer momento. Afirmo, 

sem temor algum, que o povo latino-americano 
não consegue viver sem um aliciador.

Aos descamisados

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Não satisfeito com os livros que encontrei, pedi ao livreiro se ha-
via algum exemplar dos discos de Mercedes Sosa. Esta cantora 
foi mais uma das descobertas feitas por auxílio desta ferramen-
ta, a Internet. Não me lembro corretamente quando a encon-
trei, mas deve ter sido por meio da Wikipedia. Dois discos 
o livreiro tirou das prateleiras, depois de procurar muito 
entre as centenas que lá havia. Mercedes Sosa – ao vivo no 
Brasil (Poligram, 1980; R$ 7), entre as músicas: Plegaria 
a um labrador; Gracias a la vida; Volver a los 17; Anti-
guos dueños de las fl echas; o outro, Mercedes Sosa en 
Argentina (Phonogram, 1982; R$ 3), dentre as músi-
cas destaco duas, Duerme Negrita e Al jardim de la 
Republica. La Negra, como é conhecida, é famosa 
pelo apelo popular das músicas que 
interpreta.

Saí do sebo mais satisfeito depois de encontrar Mer-
cedes. Aos 35 anos da morte de Perón, deixo apenas de 

indicação Sosa e os livros de sociologia. Adoraria ter en-
contrado Borges e Carlos Gardel, mas fi ca para a próxi-

ma. Amanheço ao som de Madonna, imaginando Evita 
acenando à multidão. Seja pela política, música ou lite-

ratura, a latinidade está bem representada.

#1
Incrível como ele ainda tinha a mesma mania 

de andar de meias pela casa, de conversar en-
quanto escova os dentes, da sua santa comu-
nicação prejudicada pela velocidade trabalha-
da. Não, ele não é mais o mesmo, e eu, eu não 
sou mais o mesmo.

Mas, meu Deus, há tanto tempo eu não olhava 
esses olhinhos castanhos, esses óculos transparen-
tes, esses cachinhos nos cabelos. Por que eles ainda 
me causam arrepios? Filho da mãe, por que é que 
você reaparece quando bem quer e vem bagunçar 
tudo de novo? Peita minhas decisões como se elas 
fossem nada, passa por cima das minhas palavras 
com uma doçura quase doentia e eu, eu vou lá, e 
vejo ele passar. Patético.

Dario
Tavares*
CASCAVEL | PR

Eu monto meus muros, e penso: ‘Agora sim, o 
meu mundo está seguro desse exército de um 
homem só’; mas não, por mais muros que eu co-
loque, arames farpados, cachorros brabos… ele 
passa por cima de tudo, passa por cima do meu 
corpo, mata-me e depois me usa. Não necessa-
riamente nessa ordem. E depois diz que pertence 
a mim, mentira, ele é dele mesmo, e eu sou tam-
bém dele. E ele é meu. Quando dou por mim, eu 
sou ele, e ele é eu, e somos um só, eu dentro dele 
e ele em mim. Quero engoli-lo, quero tê-lo, quero 
guardá-lo. Não quero que seja de mais ninguém.

E ele ainda balança a cama inteira, inquieto. 
Vou dar-lhe um murro, não durmo. Não esmur-
ro, quero abraçá-lo. Ah, puta merda, eu olho pra 
seus olhos fechados e grito a plenos pulmões em 
pensamento: “O que você fez comigo? O que 
você levou de mim?”.

E sou tomado por aquela doçura que dorme, é 
quase inofensivo, abraço, quero sempre ali, quero 
que meus braços sejam a sua casa. É tanta incons-
tância, não, não se expulse de mim, não se canse 
dos meus vícios. Esse é seu feitiço, e respiro. Me 
leva, me toma, segure meus pronomes mal co-
locados, segure minhas mãos mal posicionadas, 
segure meu coração dentro do teu peito.

* Estudante
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Punir ou não punir,
eis a questão[1]

Geórgia S. Kieltika [2]

Marta L. Santiago [3]

CASCAVEL | PR

Emprestamos a célebre frase 
de Shakespeare para trazer à 
baila este assunto que há mui-
to vem sendo questionado por 
fi lósofos, professores, psicólogos 
e outros, no que se refere a como 
impedir uma atitude indesejada 
por parte de indivíduos, tomando 
por parâmetro os conceitos de bom 
convívio preconizados pela sociedade: 
trata-se de buscar meios de evitar que es-
tes indivíduos desobedeçam às leis, normas, 
códigos, convenções benéfi cas e respeitem os 
demais membros da sociedade.

O quadro que se apresenta hoje é que a infração 
de determinadas leis, ordens sociais e convenções 
em geral, tem como consequência maciça a pu-
nição, ou como forma de coerção ou, meramen-
te, para oferecer exemplos a outros que tenham o 
desejo ou a intenção de incorrer no mesmo delito, 
buscando uma forma de diminuição ou anulação da 
atitude indesejada. A coerção, que envolve proces-
sos comportamentais como punição e até mesmo 
reforçamento negativo, está muito presente na vida 
do ser humano, mesmo sem que ele a perceba.

Mas a pergunta que não quer calar: Coagir/punir de 
forma leve ou severa levará ao resultado esperado? 
O indivíduo aprenderá a “lição”, modifi cando o seu 
cotidiano? Evitará  que cometa erros? As opiniões de 
estudiosos e profi ssionais são díspares; alguns acredi-
tam que a coerção é a melhor forma de resolver todos 
os problemas, que deve ser adotada em todas as áre-
as. Outros, porém, dentre eles Skinner, são contra, por 
terem estudado o fenômeno e  visto que a punição é 
apenas uma forma paliativa de resolver os problemas, 
pois os indivíduos podem, de imediato, evitar cometer 
o comportamento punido, não signifi cando mudança 
permanente. Neste processo é possível que o indivíduo 
passe a buscar formas de evitar ser punido, como o de-
senvolvimento de técnicas para não ser descoberto e, em 
consequência, não sofrer sanções. 

O comportamento punido não é esquecido, é suprimi-
do. Essa supressão apenas temporária geralmente refor-
ça (negativamente) o comportamento do punidor, pois 
elimina um comportamento com propriedades aversivas 
logo após que o agente punidor intervenha. Em outras 
palavras, a punição para o comportamento que se deseja 
suprimir é reforçadora para quem a aplica. Como exemplo 
temos a seguinte situação cotidiana: A criança diz um pa-
lavrão, o pai ou a mãe repreendem ou dão uma palmada 
e a criança para, momentaneamente, de falar palavrões. O 
efeito imediato da punição pode fazer parecer que foi um 
procedimento bem sucedido, reforçado o comportamento 
do punidor; porém, o comportamento punido pode rea-
parecer em cenários “seguros”, longe dos pais ou de outros 
agentes punidores. O indivíduo deixa de realizar aquele ato 
em circunstâncias semelhantes ou na presença do “punidor” 
e fi ca à espera de uma chance para fazer o mesmo na qual 
a probabilidade de ocorrência da consequência indeseja-
da seja diminuída. Obviamente que o fato depende do que 
cada indivíduo tem como visão do que é certo e errado, o 
que nem sempre impede de o comportamento ser emitido. 
Para crianças, por exemplo, “matar aula” para ir brincar, não 
é um problema. Para a criança, o que importa é que ela vai 
poder brincar, apesar de, eventualmente, saber que é errado e 
que, ao ser descoberta, provavelmente será punida. Em suma, 
as pessoas podem ter consciência de que determinada atitude 
é errada e, ainda assim, executá-la.

É claro que não se pode estabelecer uma sociedade, uma 
ordem, com preservação da integridade e direito dos cida-
dãos, se não existir uma forma de controle. O que se coloca 
em discussão é qual seria a melhor maneira de controle e de 
evitar o descumprimento de tal ordem, de modo a não sola-
par os direitos dos cidadãos, tal como comumente ocorre. O 
que se observa é que a coerção não muda o indivíduo, apenas 
o obriga ou o ensina a discriminar/diferenciar em que situa-
ções e como a ordem pode ser burlada.

As mudanças ocorridas ao longo das gerações, a modernidade, 
a mídia relatando a todo o momento que uma maioria comete 
erros muito graves, que muitos, apesar de não agirem dentro da 
lei, conseguiram status, prestígio e conforto, mostra que conse-
guiram maneiras efi cazes de evitar a punição. Indo além, forne-

cem exemplo para que muitos 
busquem encontrar benesses uti-
lizando a mesma fórmula. Qual a 
vantagem em viver com o ideal de 
honestidade, de respeito aos pró-
ximos, aos companheiros; de agir 
de forma ética e correta, sem pesos 
e medidas diferenciados para dife-

rentes indivíduos, se tantos fazem o 
contrário e obtém benefícios, estando a 

salvo de qualquer consequência aversiva ou 
punição? O que pode ser feito para conseguir, 

efi cazmente, mudar este quadro?

É necessário que a ética e o comportamento 
ético sejam reforçados positivamente! O indiví-
duo deve ser valorizado em ter atitudes corretas, 
para transformar a sua visão de impunidade im-
perativa e para respeitar os demais, dentro dos 
preceitos preconizados pelo bom senso, pelas leis 
e pela sociedade. Civilidade, urbanidade e altruís-
mo devem passar a obter mais consequências po-
sitivas do que o arrivismo, o egocentrismo, as falsas 
denúncias e as “armações” contra cidadãos que se 
insurgem contra tal ordem “às avessas”. Exemplos 
de ética que seja bem sucedida (em vez de punida) 
terão mais chances de serem seguidos se obtiverem 
mais “recompensas” do que os exemplos de sua au-
sência, como bem esclarecem ditos populares tais 
como: “salve-se quem puder”, “manda quem pode e 
obedece quem tem juízo”, “em terra de cego quem 
tem um olho é rei”, entre outras. 

Buscar evidenciar exemplos bem sucedidos de um 
modo de vida correto e com realizações, êxito, sucesso, 
reconhecimento perante a sociedade como um exem-
plo a ser seguido para aqueles que buscam o mesmo 
reconhecimento de valores, é evidenciar, voltando a uti-
lizar outra frase popular, que “o crime não compensa”. 
Isso pode ocorrer em todos os níveis da sociedade, na 
vida, no lar, no trabalho, no convívio cotidiano com os 
demais ou em qualquer lugar onde existem pessoas.

No que tange à educação, este método, conhecido na 
psicologia científi ca como reforçamento positivo e mo-
delação de comportamento (comportamento ético, no 
caso) deve ser um dos princípios a serem integrados no 
mundo do professor e demais membros de instituições 
educacionais, ou em qualquer outra esfera da socieda-
de. É necessário reforçar positivamente o aluno de forma 
contingente às suas ações. As crianças, tal como os de-
mais seres humanos, compreendem com mais facilidade 
as instruções claras e as consequências positivas a ações 
específi cas, do que as nebulosidades, contradições e os 
métodos educacionais coercitivos, baseados em reforço 
negativo e punição. É muito mais efi caz e agradável tra-
balhar com o reconhecimento, com o elogio sincero, para-
benizando a atitude correta, alimentando a crença de que 
pode ser mais gratifi cante agir dentro da ética, no que diz 
respeito ao ambiente escolar ou em qualquer outro. É ne-
cessário deixar de dar atenção somente ao que é inadequa-
do e dar atenção contingente à adequação. 

Flagre as pessoas fazendo alguma coisa certa, boa, ade-
quada e as elogie por isso! É muito mais eficaz que apenas 
dar atenção ao que é considerado errado por determinado 
um grupo ou pela sociedade em geral. 

Os indivíduos reforçados positivamente tendem a repetir as 
ações que foram reforçadas no passado, simples assim! Ter este 
reconhecimento “aquece os corações”, pois se ganha em função 
de algo que se mereceu ganhar. Isso é o que deveria ser consi-
derado, divulgado e praticado por aqueles que hoje têm ou que 
tiveram a oportunidade de ler, discutir, enfi m, ter acesso a esse 
conhecimento cientifi camente validado, a ser espalhado aos 
quatro ventos. Uma medida simples como essa contribui para 
que a sociedade e as pessoas que dela fazem parte possam ter 
a chance de acreditar na possibilidade de mudança e contribuir 
para um futuro de homens com atitudes éticas, onde o respeito 
ao outro e às leis prevaleça. Isso é possível, apesar de muito esta-
rem convencidos do contrário.

Mais vale respeitar para ser respeitado, para ver comportamen-
tos pautados em valores verdadeiros, do que conseguir o que se 
quer ou precisa por meio de punição, sabendo que o que se conse-
gue, neste caso, é medo e não respeito, evitação de consequências 
aversivas e não mudança de comportamento e de valores.

 [1] Orientação e revisão da Profa. Dra. Maria Ester Rodrigues. 
 [2] Graduanda da UNIOESTE – Campus Cascavel
 [3] Graduanda da UNIOESTE – Campus Cascavel
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PARTE 1
Uma reflexão inicial sobre as tangências

entre o Jornalismo Literário e
o Cinema Documentário

A busca por um paralelo entre o Jornalis-
mo Literário e o Documentário está longe 

de configurar singularidade na academia. 
No entanto, nas conclusões forçadas, no 

foco mal delineado ou mesmo no recorte 
incompreendido estão as incongruências e 

as inutilidades de muitos escritos que nos ser-
vem aqui de fio da meada.

Se partirmos de uma localização essencialmente 
histórica, encontraremos na década de 1960, nos 
meandros da contracultura norte-americana, o 
paralelo inicial entre esses gêneros. O auge da 
mobilização e da contestação social, aliado à 
transformação de valores e comportamentos, 
propiciou o surgimento de novos meios de ex-
pressão para as minorias. E aí surgem o Jornalis-
mo Literário e o Cinema Direto reivindicando 
mudanças dos antecessores.

Geralmente por desconhecimento dos as-
pectos relacionados a esse ponto histórico, 
visto que, apesar de bandeiras comuns, há 
outras sob ventos inversos, os artigos sobre 
Jornalismo Literário e Documentário se tor-
nam informativos somente quando postos 
à intertextualidade, ou seja, possuem ca-
ráter e valor complementar. Sendo assim, o 
objetivo aqui é, introdutoriamente, melhor 
compreender essa aproximação e encontrar 
paralelos mais consistentes.

A princípio, vejamos o que diz Tom Wolfe, o 
dândi do Jornalismo Literário, aqui entendido 
como sinônimo de Novo Jornalismo, sobre 
esta forma de produção noticiosa: 

Se se acompanha de perto o 
progresso do Novo Jornalismo ao 
longo dos anos 60, vê-se acontecer 
uma coisa interessante: os jorna-
listas aprendendo do nada as téc-
nicas do realismo – especialmente 
do tipo que se encontra em Filding, 
Smollet, Balzac, Dickens e Gogol. 
Por meio de experiência e erro, por 
“instinto” mais que pela teoria, os 
jornalistas começaram a descobrir 
os recursos que deram ao romance 
realista seu poder único, conhecido 
entre outras coisas como seu “imedia-
tismo”, sua “realidade concreta”, seu 
“envolvimento emocional”, sua quali-
dade “absorvente” ou “fascinante”.

Esse poder extraordinário se originava 
sobretudo de quatro recursos apenas, 
descobriram eles, o básico era a constru-
ção cena a cena, contar a história pas-
sando de cena para a cena e recorrendo 
o mínimo possível à mera narrativa histó-
rica. Daí os feitos de reportagem às vezes 
extraordinários que os novos jornalistas 
empreendiam: para poder testemunhar de 
fato as cenas da vida das outras pessoas no 
momento em que ocorriam – registrando o 
diálogo completo, o que constituía o recur-
so número 2. (...) o diálogo realista envolve o 
leitor mais completamente do que qualquer 
outro recurso. Ele também estabelece e defi -
ne o personagem mais depressa e com mais 
efi ciência do que qualquer outro recurso. (...) 
Os jornalistas trabalhavam o diálogo em sua 
mais plena e mais completamente reveladora 
forma no mesmo momento em que os ro-
mancistas o eliminavam (...).

O terceiro recurso era chamado “ponto de 
vista da terceira pessoa”, a técnica de apre-
sentar cada cena ao leitor por intermédio dos 
olhos de um personagem particular, dando 
ao leitor a sensação de estar dentro da ca-
beça do personagem, experimentando a 
realidade emocional da cena como o 
personagem a experimenta. (...) como 
pode um jornalista, escrevendo não-
fi cção, penetrar acuradamente os 
pensamentos de outra pessoa?

A reposta mostrou-se des-
lumbrantemente simples: 
entreviste-o sobre seus 
sentimentos e emoções 
junto com o resto. (...).

 O quarto recurso sempre foi o 
menos entendido. Trata-se do registro 
de gestos, hábitos, maneiras, costumes, 
estilos de mobília, roupas, decoração, 
maneiras de viajar, comer, manter a casa, 
modo de se comportar com os fi lhos, 
com os criados, com os superiores, com 
os inferiores, com os pares, além de vá-
rios ares, olhares, poses, estilo de andar 
e outros detalhes simbólicos do dia-a-dia 
que possam existir dentro de uma cena. 
(...) O registro desses detalhes não é mero 
bordado em prosa. Ele se coloca junto 
ao centro de poder do realismo, assim 
como qualquer outro recurso da litera-
tura (WOLFE, 2005, p. 53 - 55).

O pesquisador brasileiro Edvaldo Pereira Lima 
tem um dos textos mais conhecidos a respei-
to da relação entre Jornalismo Literário e Do-
cumentário. Jornalismo Literário no Cinema, 
disponível no portal TextoVivo, lança um in-
teressante olhar sobre algumas produções 
brasileiras e nos servirá de ponto de partida.

Na opinião de Lima, o Jornalismo Literá-
rio é mais bem empregado na busca pela 
construção de retratos do ser humano que 
ajudem a compreender os valores, a visão 
de mundo, os traços de comportamento, 
as ações, as motivações que tornam cada 
um único. “Basicamente, contam-se his-
tórias em Jornalismo Literário. Histórias 
fortemente centradas na fi gura huma-
na, célebre ou anônima. Pode-se dizer 
que, num certo sentido, procura es-
sencialmente retratar e compreender 
a alma humana através da narração e 
descrição de conteúdos importantes 
de suas vidas”, diz Lima no artigo Jor-
nalismo Literário no cinema.

Essa característica, porém, tem sido 
subjugada pela imprensa conven-
cional. “A pessoa humana é, quase 
sempre, apenas um dado folclórico 
de ilustração de uma situação, uma 
ponte de informação, um arreme-
do de gente, uma fi gura estereoti-
pada”. Diante desse quadro, quem 
ganha destaque na utilização dos 
recursos do Jornalismo Literário 
são os livros-reportagem e o cine-
ma de documentários. 

Por hoje, observemos alguns 
trabalhos da produtora brasileira 
Videofi lmes, em especial os docu-
mentários Edifício Máster, de Edu-
ardo Coutinho; Nelson Freire, de 
João Moreira Salles; a trilogia Fute-
bol, de Arthur Fontes e João Morei-
ra Salles; e Paulinho da Vila – Meu 
tempo é hoje, de Isabel Jaguaribe.

Em 2002, o paulista Eduardo Cou-
tinho alugou um apartamento no 
Edifício Máster, em São Paulo. Du-
rante sete dias, Coutinho e equipe 
entrevistaram dezenas dentre os 
500 moradores, extraindo depoi-
mentos reveladores que constituem 
esse que é um dos mais reconheci-
dos trabalhos do diretor.

Th iago Ribeiro faz uma crítica 
infl amada sobre esse docu-
mentário que corrobora 
com o que diz Lima sobre 
o Jornalismo Literário 
quanto à arte 

de se contar histórias: “Tudo o que 
veremos em seguida serão exemplos 
de como contar uma história simples, 
mas efi ciente. Os personagens? Pesso-
as como você e eu. Henrique, Roberto, 
Renata, Antonio Carlos, Oswaldo, Na-
dir, Alessandra. Prostitutas, camelôs, 
treinadores, empregadas domésticas, 
aposentadas, suicidas, paranóicos”.

A crítica elogia as ‘emoções’ capta-
das pelo diretor, que não se limitou a 
utilizar os personagens apenas como 
fonte de informação ou ilustração, e 
sim explorou o que há de mais pecu-
liar em cada ser humano: “A solidão e 
o silêncio imperam e a vontade de re-
velar os segredos escondidos é enorme. 
Seus moradores são pequenos atos de 
verdade, revelados e desvendados por 
Coutinho e sua equipe. Tristezas, ale-
grias, confl itos, problemas, incompre-
ensão, racismo, neuroses e perspectivas 
são apresentados. Impressões sobre o 
mundo vindas de pessoas imperfeitas e 
reais colocam a todos na parede (...). Os 
corredores são a representação da vida. 
O vazio, o silêncio e as paredes solitárias 
são enquadrados em todo seu sofrimen-
to. Enquadramentos e solidão que se 
repetem nos olhares tristes e faces pre-
ocupadas dos entrevistados, refl exos de 
dramas, desilusões e sofrimento. Assim, a 
partir de depoimentos fantásticos, Cou-
tinho nos conta a estória de muitas vidas, 
para contar a história de nossas vidas”.

Parece emergir dos personagens um de-
sejo enorme de revelação de segredos em 
meio ao império do silêncio e da solidão. 
Coutinho vai os descobrindo, os desnudan-
do de forma poética, jamais vulgar. O que fez 
Coutinho é “uma forma de Jornalismo Lite-
rário adaptado ao cinema, construindo perfi s 
instigantes de um grupo social”, diz Lima.

Para a pesquisadora Selma Rizzetto Tron-
co é possível encontrar traços do Jornalismo 
Literário em praticamente toda a filmogra-
fia desse diretor, em especial nos títulos: Ca-
bra Marcado para Morrer (1964-1984), Santa 
Marta: Duas Semanas no Morro (1987), Boca de 
Lixo (1992), Santo Forte (1999), Babilônia 2000 
(2000) e Edifício Master (2002).

De acordo com Selma, esses traços são: (1) Hu-
manização, que emerge da interação de Coutinho 
com as personagens, a técnica de aproximação não 
choca, ao contrário, é sutil; (2) Digressão, quando 
o diretor delimita o campo do diálogo na entrevis-
ta, o que faz com que o entrevistado se sinta mais 
a vontade e entre um assunto e outro acabe dando 
informações valiosas ao documentarista; (3) Uso 
de Símbolos, como forma de contextualizar o per-
sonagem por meio do ambiente no qual se insere; 
(4) Precisão de Dados e Informações, Coutinho, 
ao selecionar uma locação única, delimita o espa-
ço de atuação, o que permite o aprofundamento 
de forma mais ordenada, além de maior preci-
são nas informações; (5) Voz Autoral, a partir 
de uma pauta fl exível; (6) Estilo da lingua-
gem, do fi lmar e a escolha dos personagens 
comuns, jamais fontes ofi ciais; (7) Imersão 

do repórter na realidade, seja na pes-
quisa prévia, nas várias 
visitas da equipe ao en-
trevistado, pelo longo 
período de contato 
com os personagens.

Também na opi-
nião de Lima, o do-
cumentário Pauli-
nho da Vila – Meu 

Tempo é Hoje, de 
Isabel Jaguaribe, traz 
muito de Jornalismo 
Literário. Isso porque 
a diretora consegue 
constituir um perfi l do 
compositor e cantor 
“quebrando o estere-
ótipo de vê-lo apenas 
como um artista, para 
mostrá-lo também na 
sua dimensão de pai de 
família, de mortal, de 
criador com suas manias, 
de fi gura humana”.

Sutileza que também se 
percebe em Nelson Frei-
re, de João Moreira Salles. 
Nesse documentário, o di-
retor traz um perfi l do pia-
nista brasileiro eternizado 
internacionalmente por fa-
zer música clássica no Brasil, 
um país sem massiva relação 
com esse gênero musical. De 
acordo com Lima, Salles é um 
exemplo de como se fazer um 
bom Jornalismo Literário no 
cinema. “Salles não sufoca seus 
personagens – muito ao con-
trário do que vemos acontecer 
com vários entrevistados famo-
sos na televisão –, chega às suas 
vidas com delicadeza, elegância. 
O grau de invasão é mínimo, o 
respeito é absoluto”.

Observemos também o que diz 
Lima a respeito da trilogia Fute-
bol, dirigida por Salles e Arthur 
Fontes. O documentário remon-
ta o mundo do futebol a partir da 
visão dos jogadores. O primeiro 
foca-se em Fabrício, Wanderson, 
Jeosmar e Edmilson, jovens que so-
nham ser jogadores profi ssionais 
de futebol e que, para isso, pas-
sam pelas famosas ‘peneiras’. Já o 
segundo título da série é voltado 
às histórias de Iranildo e Lúcios, 
jogadores do Flamengo que su-
peraram as difi culdades e con-
seguiram realizar esse sonho. 
O terceiro vídeo é o inverso, 
traz a história de Paulo César 
Lima, o Caju, que já foi um 
grande craque do futebol e 
hoje vive do passado.

“O foco não é reduzido, 
marqueteiro, preso à uni-
lateridade do fato espor-
tivo. É amplo, humano. 
De repente, somos con-
templados com uma gra-
ciosa e reveladora viagem 
da câmera pelo cotidiano 
da família de Jeosmar e 
Edmislon, em Goiás. Ali 
está uma bela lição de uso 
dos símbolos do status de 
vida – artefatos que ilu-
minam o nosso entendi-
mento dos personagens –, 
técnica tão bem emprega-
da pelo grande mestre do 
Jornalismo Literário que é 
Tom Wolfe e tão brilhante-
mente transplantada para o 
cinema nesse documentário 
exemplar. Noutra surpresa, a 
vulnerabilidade e a fragilidade 
tão humana de um dos garo-
tos são mostradas, sem apela-
ções, singelamente, quando se 
defronta com seu grande ído-
lo Zico”, descreve Lima.

Na semana que vem fala-
remos sobre as incongru-
ências que permeiam o 
jornalismo literário em 
perspectiva com o docu-
drama, o cinema-verda-
de e o cinema-direto.

Antikievicz Costa
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Luciano sai à procura de 
Marina. Peralta tem a ideia de gravar um 
vídeo com pessoas cantando trechos de 
uma das músicas da Quadribanda, para 
divulgar o grupo na internet. Lojistas se 
reúnem com Osvaldo para reclamar de 
furtos ocorridos dentro do shopping e pe-
dem que ele reforce a segurança no local. 

TERÇA - O líder dos desmatadores enga-
na Marina ao dizer que a levará até seus 
pais. Domingas anota as coordenadas 
referentes à localização de Marina e Lu-
ciano decide ir em busca da moça. 

QUARTA - Juliana se emociona no reen-
contro com João e Iracema, enquanto 
Osvaldo os recebe com frieza. Caio iden-
tifi ca uma trilha que leva à localização de 
Marina e Domingas avisa Luciano pelo 
celular. Juliana revela a João e Iracema 
sobre a morte de Olga e sobre o sumiço 
de Marina.

QUINTA - João e Guilherme decidem ir 
atrás de Marina e Veridiana. Luciano se 
sente indisposto durante a busca por 
Marina e Veridiana sente medo dos ruí-
dos da fl oresta. O vídeo da Quadribanda 
faz sucesso na internet. Rejane revela a 
Diego que Marina foi sequestrada. 

SEXTA - Luciano desamarra Marina e a 
carrega nos braços. Marcelo se frustra 
por não conseguir se entender com Feli-
pa. Ainda disfarçado de maestro, Luciano 
Huck é apresentado por Suzana aos inte-
grantes da Quadribanda. Adamastor, Filó 
e Montanhas aproveitam o grande movi-
mento do Parada Delícia para paquerar. 

PARAÍSO
SEGUNDA - Norberto garante a Eleutério, 
Zeca e Aurora que não irá apoiar Geraldo. 
Das Dores perdoa Tobi e ele fi ca eufórico. 
Otávio fi ca irritado quando Zeca diz que 
Aurora sugeriu que Norberto apoiasse a 
candidatura de Geraldo. Eleutério pede 
que Bertoni cuide das bebidas para a festa 
de casamento de seu fi lho. 

TERÇA - Geraldo pergunta para Otávio 
se ele quer mesmo abrir mão da rádio e 
se oferece para comprar sua parte. Ani-
nha e Edith recriminam Das Dores por 
acreditar nas histórias de Mariana sobre 
o diabinho de Eleutério. Norberto de-
sabafa com Padre Bento e reclama das 
atitudes de Maria Rosa. 

QUARTA - Maria Rosa defende Geraldo 
das ofensas de Norberto. Nina avisa a 
Edith que outro magazine está prestes 
a abrir em Paraíso. Das Dores chega à 
fazenda de Eleutério e comenta com 
Rosinha sobre o amor que Zeca e Maria 
Rita sentiam um pelo outro, deixando a 
noiva do peão incomodada. 

QUINTA - Padre Bento conversa com 
Dona Ida e indica que Ricardo seja can-
didato a prefeito de Paraíso. Otávio vai 
até a fazenda de Eleutério se despedir de 
Zeca. Rosinha teme que Zeca envie um 
recado para Santinha através de Otávio. 

SEXTA - Zeca confessa para Antero que 
não teria desistido de Maria Rita se ti-
vesse certeza de que ela o ama. Eleuté-
rio pensa em resolver sua situação com 
Zefa depois do casamento de Zeca. 

SÁBADO - Terêncio afirma para Zé 
Camilo e Tobi que não conseguiram 
encontrar Zeca. Norberto tenta con-
versar com Aurora, mas ela se recusa 
e afirma que não voltou atrás em sua 
decisão de se divorciar dele. Zefa recri-
mina Rosinha, Das Dores e Edith por 
rezarem para Santinha. 

.CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Denis se declara para Simone, 
mas ela o manda embora. Nicholas e Caco 
brigam e Milena defende o ex-namorado. 
Espeto conta ao pai que Xico está cada 
vez mais encantado por Lili. Benjamin 
confi rma sua decisão de sair de casa e o 
pai avisa que ele terá que largar a joalheria. 

TERÇA - Gabriel ouve o conselho da mãe 
e decide procurar Bianca. Vicente visita 
Dafne e lhe indica um novo emprego. Ivo-
nete suspeita de que está sendo seguida 
e Fabiano foge para não ser descoberto. 
Judith planeja pegar a carta de Frederico e 
conta com a ajuda de Pelópidas. 

QUARTA - Ada conta toda a verdade 
sobre Anselmo e Gabriel fi ca furioso. 
Anita chora e vai embora com a família. 
Gabriel se revolta com Denis ao desco-
brir que ele sabia de tudo. Denis e Espeto 
voltam para casa e percebem que Xico 
fugiu. Anita não se conforma e Socorro 
tenta consolar a fi lha.

QUINTA - Judith e Pelópidas caem na ar-
madilha de Frederico, que fl agra os dois 
com uma falsa carta. Edgar sugere que Si-
mone venda alguns de seus imóveis e se 
oferece para ajudá-la. Judith quer investi-
gar a vida de Denis e o convida para jan-
tar. Espeto desconfi a de que Xico esteja 
roubando objetos da casa de Fabiano. 

SEXTA - Dafne conta a Gabriel que Vi-
cente foi para a Inglaterra. Judith não 
consegue convencer Denis a lhe mostrar 
seus trabalhos anteriores. Judith combi-
na um encontro com Laís na galeria. Léa 
se insinua para Cássio. Ivonete acha ou-
tro fi o de cabelo louro em Fabiano. 

SÁBADO - Judith vai até o bar e provoca 
Dafne. Laís chega e se une a Judith. Daf-
ne não aceita as provocações e Gabriel a 
repreende, mas Socorro a apoia. Espeto 
arma um plano para descobrir se Xico 
está pegando as coisas na casa de Fabiano.

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Silvia liga para Ramiro e avisa 
que Tarso está em sua casa. Melissa decide 
buscar o fi lho. Tônia convence Tarso a pro-
curar Castanho. Indira comenta com Dur-
ga que acha estranho Raul estar hospeda-
do na casa dela. Deva procura Kochi para 
mostrar o indiano que respondeu ao seu 
anúncio de casamento. Cadore, Cidinha e 
Suellen se aprontam para o casamento. 

TERÇA - Ramiro olha para Yvone com in-
teresse e tenta se aproximar, mas Melissa 
interrompe. Shankar encontra com Laksmi 
no templo e insiste para que ela lhe conte o 
segredo que guarda sobre o passado. Puja 
conta a Shankar que foi escolhida como 
candidata a representante dos intocáveis. 

QUARTA - Yvone fi nge constrangimen-
to ao falar com Ramiro. Tarso pergun-
ta para Tônia sobre o estado de  saúde 
de  Murilo. Yvone passa informações a 
respeito de Nanda para Mike e comenta 
sobre a atual situação de Ramiro. Ilana e 
César levam Opash a um bar e se diver-
tem com o fato de o indiano confundir 
um travesti com uma hijdra. 

QUINTA - Yvone comenta com Mike sua 
estratégia para ganhar a confi ança de 
Melissa e chegar até Ramiro. Cadore e Ci-
dinha tomam um café da manhã român-
tico. Silvia briga com Júlia por causa de 
Beca e Murilo tenta intervir. Opash pede 
que Chiara e Duda neguem a existência 
do fi lho de Raj. 

SEXTA - Amithab acusa Shankar de des-
virtuar Anusha e a menina foge. Silvia 
fi ca intrigada com o interesse de Júlia em 
uma matéria sobre um crime. Raj pede 
a Surya para não provocar Maya e  ela 
se  faz de  vítima, insinuando que Maya 
mente para o marido. 

SÁBADO - Até o fechamento dessa edi-
ção, o capítulo de sábado ainda não ha-
via sido divulgado.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Estela culpa Cristina por 
ter indicado Doutor Ezequiel. Ela acre-
dita que Camargo indicou Ezequiel para 
deixá-la louca e, assim ela não  pode-
ria processá-lo por conta de tudo o que 
ele tem feito com Isabel. Ferraz e Gar-
cia ameaçam matar Lino, que conta ao 
agente que Ferraz é um vampiro. 

TERÇA - Cris diz para Valente que per-
deu as pessoas que amava e que agora 
só consegue sentir ódio. Juno diz que o 
corpo de Cris está sendo tomado por 
infl uência de Órion. Valente e Cris co-
meçam uma disputa de raios. Cris lan-
ça bola de energia contra Juno, Felipe e 
Perpétua. Lúcio tenta mandar raios de 
amor para Cris, mas não consegue. 

QUARTA - Juno, Felipe e Perpétua 
continuam mal. Valente volta a desa-
parecer por causa do estado de saúde 
de Juno. Lúcio sai à procura de Clara. 
Bocão, a mando de Chico Fuzil, apare-
ce na ONG e ameaça matar todo mun-
do. Leonor fica tensa. 

QUINTA - Juno procura desespera-
damente por Valente. Juno e Lúcio se 
beijam e começam a namorar. Valen-
te reaparece. Dra. Carla descobre que 
Ezequiel não era humano. Gabriela 
pede que a médica mantenha segredo. 
Gabriela pede para que Dra. Carla falar 
mais sobre sua pesquisa para curar mu-
tantes, mas ela se recusa. 

SEXTA - Clara volta para o colégio e 
todos fi cam felizes por ela ter salvado a 
Liga do Bem. Eugênio dá fl ores e um anel 
para Ágata. Luciano, Melquior, Marli e 
Ísis pedem ajuda para encontrar a pedra 
fi losofal. Aquiles e Silvia se beijam, mas 
ela avisa que não quer namorar. Aquiles 
fi ca arrasado. Sofi a sai afl ita em busca 
de Amadeus e desconfi a de que Ferraz 
possa ter feito algo contra ele. 

VENDE-SE UM VÉU
DE NOIVA
SEGUNDA - Marize vai ao Complexo In-
dustrial de Pescados ver Gustavo Barone-
se. Marujo conta a Ulisses que Cauã e Zé 
Moreia estão próximos, pois Cauã quer 
descobrir o nome de seu pai biológico. Fa-
brício continua a procurar emprego. 

TERÇA - Zé Moreia alicia Cauã para o mun-
do do crime. Os dois roubam um container. 
Fabrício está desempregado e endividado. 
Rita pede para Fabrício cobrar dinheiro que 
Eunice lhe deve. Daniel ouve a discussão en-
tre Fabrício e Rita. Marize fala em marcar a 
data de casamento com Gustavo. 

QUARTA - Eunice tenta convencer Ru-
bens a dar uma festa em comemoração 
a chegada de Gustavo. Fabrício diz a Rita 
que conseguiu emprego no ramo de ven-
das. Tia Cora faz uma visita a Gustavo 
Baronese no CIP. Gustavo conta que tem 
planos de reativar a Ilha do Profeta. 

QUINTA - Ulisses revela a Irani sua pre-
ocupação com Cauã. Irani aconselha 
Isabel a adotar um fi lho. Fabrício conta 
a Rita que a empresa o dispensou antes 
mesmo de começar a trabalhar. Eunice 
diz a Gustavo que mandou preparar 
uma festa para ele. Gustavo diz que tem 
um compromisso. 

SEXTA - Eunice e Clóvis planejam sabo-
tar a vida de Fabrício. Rubens sonha com 
Maria Célia e chama Eunice de Celinha. 
Marize tem uma crise de ciúmes com 
Gustavo. Josias diz que Isabel não engra-
vidará enquanto ela guardar o segredo a 
respeito da Ilha do Profeta de seu barco. 

SÁBADO - Fabrício alerta Rita de que 
Eunice é uma mulher perigosa. Isabel fi ca 
angustiada com o fato de não engravidar. 
Rita entrega o telefone de Eunice a Fabrí-
cio. Gustavo e Flávio conversam a respeito 
de projeto ambiental na Ilha do Profeta.

JullianeBritaCASCAVEL | PR

Oniodi

Gregolin

CASCAVEL | P
R

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.

E não foram poucas as ve-
zes que nos descabelamos 
no centro da pista ouvindo 
algumas músicas desse grupo. 
Era algo fora do comum. As lu-
zes, a pista molhada de bebida 
derramada, o som ensurdecedor, a 
confusão de pessoas, a balbúrdia, a 
cabeça girando num ritmo frenético, 
enlouquecedor. Aquelas noites trazem 
nostalgias e não apenas pelo copo vazio 
que hoje olho ao meu lado, mas pela feli-
cidade embutida naqueles instantes.

Na primeira vez que ouvi o single I gotaa 
feeling estava dançando em uma festa open 
air em Maringá. Não fazia a mínima ideia de 
quem era, mas pela quantidade de adolescentes 
que cantavam imaginei que fosse alguma canção de ban-
dinhas que essa faixa etária costuma idolatrar. Mas tinha gostado 
da batida. Aliás, estava morrendo de inveja dos adolescentes. Saindo de 
Maringá, alguns dias depois, descobri a origem da música.

Quando me deparei com o CD completo da banda foi uma surpresa. Não sei 
se viajo um pouco na opinião de achar que há algo de Abba nisso tudo, mas, se 
isso não for, com certeza alguma infl uência dos anos 1980 existe. Aquela coisa 
picante que não deixa nenhum par de pernas parado. Novamente aquela nos-
talgia do passado presente vem à mente. Agora poderia ser melhor.

Logo depois que descobri aquele single, chegou a vez de Boom boom pow. E 
não foi tão interessante (a descoberta) quanto a primeira, mas rendeu boas 
pegadas. Da audição total do disco destaco a faixa Alive como a melhor de 
todas. Sem dúvida, por mais produção que haja nas outras duas já citadas, essa 
tem algo que me cativou à primeira vista. Ring a ling é outra que vale a penas 
ser ouvida, mesmo que pareça idiota pelo nome que possui. No geral, destaco 
essas quatro faixas como as melhores, mas o CD todo é audível e rende uma boa 
festa. Falando em festa, não seria pecado retornar aos velhos hábitos, pois já diria 

o provérbio: o lobo perde o pelo, mas não perde o costume. Se tem aquilo 
que faz a cabeça girar, música alta, pessoas e luzes, já basta para 

uma boa noite. Se for com esse som do Th e Black 
Eyed Peas melhor ainda, me descabelo 

no hip hop.

Existem fases de música na 
vida. Não há como negar que às 
vezes estamos mais para compo-

sições apuradas de pura musica-
lidade; outras, nos voltamos para 
batidas estéreis que querem nada 
mais que mover nervos e músculos 
numa onda única que tenta tornar 

ossos fl uidos. Eu, no momento, que-
ro ser levada por letras que me digam 
alguma coisa, até mais do que por uma 
melodia bem trabalhada. Estou, aliás, 

num momento de relembrar antigas 
canções, ainda mais no momento em 

que o Rei do Pop deixa uma vastidão de 
músicas sendo retocadas em todos os lugares.

Isso, entretanto, deve durar uma semana, pouco 
mais, que é o período em que minhas marés musicais 

fi cam em voga. Difícil mais ou menos. Há pouco menos 
de duas semanas, por exemplo, eu não teria tanta difi culdade em 

terminar o primeiro disco do álbum duplo do Black Eyed Peas, talvez nem o segun-
do. Havia em mim vontade de dançar e, principalmente por minhas experiências 

recentes, qualquer coisa minimamente pop já faria minha felicidade plena.

Agora, no momento deste texto castigado, chego com sofreguidão ao final do 
segundo CD. Ou melhor, já que estamos numa conversa muito franca, mal es-
tou no começo dessa empreitada. Levei dois dias para ouvir o primeiro, e agora 
isso. Talvez seja só ranço meu, mas está difícil. Não digo que de todo The E.N.D. 
(redução para “the energy never dies” ou “a energia nunca morra”) seja um álbum 
imprestável, mas digo sem piedade que a versão deluxe, com o CD duplo, é uma 
das coisas mais desnecessárias do mundo.

No primeiro álbum, é possível ao menos destacar um conceito. Batidas orgânicas 
e muito daquele efeito metalizado na voz (que eu jamais saberia nomear) arranjam 
todas as faixas, e seria muito da minha parte conferir de uma a uma se há exceções. 
Se você já ouviu o primeiro single, Boom Boom Pow, e gostou, alegre-se: saiba que o 
resto é muito do mesmo. E se ouvir o segundo single, I gotta feeling, não conseguiu 
te decepcionar, parabéns: é o disco do ano para você. Na minha onda semanal de 
defi nições inspiradas, Th e E.N.D. é uma compilação de funk brasileiro depois 
de um banho de loja.

Passa
minha alma Tenha dó

Jaime, quero mais Tortura
Por pouco Terrorismo

THE E.N
.D.

THE BLACK EYED PEAS

2009 • U
niversal • 2

 CDs • 2
5 faixas

Pop Rap • H
ip Hop

R$ 42,99 (painelmusica
l.co

m.br)

Indicado por:

Oniodi Gregolin
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO

VIRGEM 

Bom fl uxo astral para novas empresas e 
empreendimentos, mas um tanto negati-
vo para novas amizades e para entrar com 
recursos na justiça. Procure compreender 
melhor os familiares e a pessoa amada.

Talvez você tenha de fazer uma viagem 
inesperada, mas não se preocupe, pois os 
resultados serão excelentes. Amanhã esta-
rá sob melhor fl uxo astral aos assuntos do 
coração. Sucesso junto ao sexo oposto.

Procure evitar as ações violentas e as pa-
lavras ásperas. Dia favorável para novas 
amizades que o ajudarão a progredir. Su-
cesso com associações, negócios e dinhei-
ro. A vida amorosa necessita de paz.

Feliz contatos com pessoas de posse fi nan-
ceira elevada e elevação de sua condição, 
e o que denota o fl uxo astral de hoje para 
você. Boa disposição para o trabalho e me-
lhora total de saúde. Seja sincero no amor.

Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Início de 
um bom período no campo profi ssional e 
fi nanceiro. Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão ser úteis.

Soluções que pareciam positivas precisam 
ser reavaliadas. Momento benéfi co para 
iniciar um tipo de associação ou de par-
ticipação com alguém. Mantenha-se em 
suas atividades e benefícios virão.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia que lhe propicia alguns resultados 
satisfatórios, principalmente com rela-
ção à planos para o futuro. Seu poder de 
sedução está em alta, levando magia e 
encantamento à vida a dois. 

Coopere com os colegas de trabalho. Indí-
cios positivos de bons negócios, de lucro 
em suas transações comerciais e de su-
cesso nos transportes. Com otimismo, vai 
conseguir relaxar e se sentir mais alegre.

Fase em que será notado onde compa-
recer, sua reputação será elevada e seus 
ideais e ações deverão ser seguidas. Mas, 
para que tudo isso aconteça, siga e de-
penda da sua própria capacidade.

Período de maior isolamento, mas favorá-
vel para a meditação. Poderá haver certa 
oscilação emocional e melancolia, além 
da habitual. Momento em que enfrentará 
algumas oposições e difi culdades.

Melhora de saúde e das chances de su-
cesso geral. Aja com inteligência e com 
perícia que conseguirá chegar onde pre-
tende hoje. Êxito pessoal, social, elevação 
do caráter e felicidade íntima e amorosa. 

Dia benéfi co e favorável em tudo. Ideal 
para o amor. Talvez esta seja uma ótima 
fase para realizar assuntos pessoais. Es-
colha um local que você possa fi car em 
contato com a natureza.

Cascavel
Hannah Montana – O Filme - Musical 
– 102 minutos - Dublado – Livre.

Cine West Side Sala 1 - Quarta e Quinta 
14h15 – 19h05 .

Cine JL sala 2 - Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 
14h20 – 16h20.

Uma Noite no Museu - Aventura – 
105 minutos - Dublado – Livre

Cine West Side Sala 1 -  Quarta e Quin-
ta – 16h15.

Cine JL sala 2 Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 
14h20 – 16h20. Cine JL sala 4 - Qua. 
Qui. 14h40 – 16h50.

O Exterminador do Futuro – A Sal-
vação - Ação/Ficção – 130 minutos 
Legendado – 14 anos

Cine West Side Sala 1 - Quarta e Quinta 
21h00.

Cine JL sala 4 – Qua. Qui. 18h50 e Sex. 
Sáb. Dom. Seg. Ter.  19h10 – 21h20

A Era do Gelo 3 – Estréia dia 01/07 
(quarta-feira) - Animação – 94 minu-
tos - Dublado – Livre

Cine West Side Sala 2. Quarta e Quinta 
14h00 – 15h50 – 17h40 – 19h30 – 21h20.

Cine JL sala 2 - Qua. Qui. 14h10 – 16h00 
– 17h50 – 19h40 – 21h30.  

Transformers : A Vingança dos Der-
rotados – Ação - 12anos/legendado.

Cine JL sala 1 - Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. 
15h00 – 18h00 – 21h00. Seg. Ter. 18h00 
– 21h00. Cine JL sala 3 - Sex. Sáb. Dom. 
Qua. Qui. 14h40 – 17h30 – 20h30 e Seg. 
Ter. 17h30 – 20h30.

Anjos e Demônios Suspense - 16anos/
legendado

Cine JL sala 2  - Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 18h20 
– 21h00. Cine JL sala 4 - Qua. Qui. 21h00.

Por Amor – Drama -12 anos /legendado

Cine JL sala 4 - Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 17h00.

Donkey Xote – Animação – Livre/ 
Dublado

Cine JL sala 4 -  Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 
15h20.

Toledo
Transformers – A Vingança dos Der-
rotados – Ação /10 anos

Cine Panambi Sala 1 - Sexta, Sábado e 
Domingo: 15h30, 19h00 e 21h30 - Se-
gunda e Terça: 15h30 e 20h00

A Festa do Garfi eld: Animação Dubla-
do: livre.

Cine Panambi Sala 2 - Diariamente: 
16h00min

Uma Noite No Museu 2 : Comédia/ livre. 

Cine Panambi Sala 2 - Diariamente: 
19h30min 

O Exterminador do Futuro – A Salva-
ção – Ação/12 anos. 

Cine Panambi Sala 2 -  Diariamente: 
21h20min

*dia 01/07 estréia no Cine Panambi a 
animação ‘A Era do Gelo 3’.

Foz do Iguaçú
Anjos e Demônios Suspense - 16anos/
legendado

Iguassu Boulevard – Sala 1. Diariamen-
te 19h00 e 22h15.

O Exterminador do Futuro – A Salva-
ção – Ação/12 anos

Iguassu Boulevard – Sala 2 - Diaria-
mente: 17h50, 20h10 e 22h30.

Transformers – A Vingança dos Der-
rotados – Ação /10 anos.

Iguassu Boule-
vard – Sala 4. 
Diariamen-
te: 16h10, 
19h00 e 
22h00.

“A literatura, afi nal, foi “desmas-
carada” pelos telejornais. Só exis-
te uma coisa: a realidade. Tudo já 
aconteceu, está acontecendo, ou 
acontecerá um dia. Tolos os que só 
lêem jornais, só vêem televisão, só 
vão ao cinema. Sem literatura não 
há meditação. Sem meditação não 
há crescimento. Sem crescimento 
não há criação. Sem criação seríamos 
meras sinonímias de símios”.

Paulo Bauler em ‘Delírios 
Antropofágikos’.   

“No mais, todos escreviam com aca-
nhamento, sem naturalidade; as pa-
lavras fugiam-lhes no momento de 
escrever. Isso que num temperamento 
literário pode transformá-lo em grande 
escritor, num jornalista a nada leva. Ali-
ás, nenhum deles tinha o sentimento do 
seu defeito. Floc unicamente, com cer-
teza devido aos seus grandes desejos li-
terários e artísticos, sentia bem essa infe-
rioridade e sofria com ela. Não procurava 
corrigir-se, adquirir a plasticidade neces-
sária; o ofi cio não permitia e fora dele não 
tentava nada, com medo do desastre e 
do insucesso, embora na tentativa muito 
pudesse ganhar a sua vontade e o escritor 
que houvesse nele. Sofria...”

Lima Barreto em ‘Recordações 
do Escrivão Isaías Caminha’. 

‘Todo o con-
fuso amontoa-

do do social se move 
em torno desse referente 

esponjoso, dessa realidade ao 
mesmo tempo opaca e translúcida, 

desse nada: as massas. Bola de cristal das 
estatísticas, elas são “atravessadas por cor-

rentes e fluxos”, à semelhança da matéria e dos 
elementos naturais. Pelo menos é assim que elas 
nos são representadas. Elas podem ser “mag-
netizadas”, o social as rodeia como uma eletri-
cidade estática, mas a maior parte do tempo se 
comportam precisamente como “massa”, o que 
quer dizer que elas absorvem toda a eletricida-
de do social e do político e as neutralizam, sem 
retorno. Não são boas condutoras do político, 
nem boas condutoras do social, nem boas con-
dutoras do sentido em geral. Tudo as atravessa, 
tudo as magnetiza, mas nelas se dilui sem deixar 
traços. E na realidade o apelo às massas sempre 
ficou sem resposta. Elas não irradiam, ao contrá-
rio, absorvem toda a irradiação das constelações 
periféricas do Estado, da História, da Cultura, 
do Sentido. Elas são a inércia, a força da inércia, 
a força do neutro. É nesse sentido que a mas-
sa é característica da nossa modernidade, na 
qualidade de fenômeno altamente implosivo, 
irredutível a qualquer prática e teoria tradi-
cionais, talvez mesmo irredutível a qualquer 
prática e a qualquer teoria simplesmente. Na 
representação imaginária, as massas flutu-
am em algum ponto entre a passividade e 
a espontaneidade selvagem, mas sempre 
como uma energia potencial, como um 
estoque de social e de energia social, 
hoje referente mudo, amanhã protago-
nista da história, quando elas tomarão a 
palavra e deixarão de ser a “maioria silen-
ciosa” - ora, justamente as massas não têm 
história a escrever’.

Jean Baudrillard em ‘À Sombra das 
Maiorias Silenciosas’.

Ingresso a 
preço de DVD

O cinema deixou de ser uma arte popular quando foi para dentro dos 
shoppings. Lugar onde boa parte da população periférica, se passa pelos 
olhos dos seguranças, para na bilheteria: o valor do ingresso dá uma ces-
tinha no mercado ou mesmo para comprar fi lmes em DVD, cujos meno-
res preços para boas obras começam em R$ 9.

A rede Arcoíris, no Shopping JL, está cobrando R$ 14 por ingresso nas sex-
tas-feiras, sábados e domingos. Na segunda, terça e quinta a inteira está R$ 
12. Somente na quarta-feira o preço é único: R$ 5. No Shopping WestSide, 
está o Cine WestSide, com ingresso um pouco mais barato. Em toda a 
semana, exceto na quarta-feira em que também é R$ 5, o custo da en-
trada é de R$ 10. Lembrando que estudantes, crianças até 12 anos e 
idosos acima dos 60 pagam metade em ambas as redes.

Cascavel pode não estar economicamente atrasada para tais 
valores (além de quarta-feira), mas certamente caminha para 
trás no âmbito cultural. Não só aqui no município, mas em es-
pecial em cidades como a nossa, a população não tem o gosto 
de ir para frente da telona. Aumentar o valor do ingresso nes-
se contexto não impulsiona o prestígio de ir ao cinema, mas 
retira dele o valor cultural e social; o torna uma futilidade 
para os afortunados.

Seleção ALT
Perfume (2006),
de Tom Tykwer

Na França do século 18, nasce Jean-Baptiste Grenouiille 
(Bem Whishaw). Ele não tem cheiro próprio, mas tem o ol-

fato extremamente apurado. Conforme desenvolve essa 
capacidade, começa a ter a obsessão de conservar cada 

odor para poder fabricar o perfume perfeito. Nessa 
busca, ocorrem pelo menos uma dezena de assassi-

natos. Falar mais é estragar a história.

Se em Corra, Lola, corra (1998), também de 
Tykwer, tem muita correria, música 

alta e montagem de videoclipe, em 
Perfume o ritmo é lento, a música 

quase intimista e as interpreta-
ções bem mais introspectivas. 

Entretanto, são igualmente 
notáveis. Algumas narrações 
soam explicativas demais, e 

o fi nal, para ser irretocável, 
faltou pouco; talvez algu-
ma ponta deixou de ser 

amarrada, mas nada 
que o tire da posição 
de um dos melho-
res fi lmes do ano.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Solução

BANCO 3/eye — ill — ovo. 4/hair. 7/enodoar. 9/nuremberg. 10/acionistas. 

Sobrenome do escritor
de “Seara Vermelha”
A luminária da casa 
do Jeca Tatu (Lit.)

Cabelo,
em inglês

Cópia de um arquivo
obtido na internet

Cantor de “Stairway 
to Heaven”

Elisha 
Otis, inven-
tor do ele-

vador
(?) Smith,

ator de
“Homens
de Preto” 

“Credores”
dos divi-
dendos

das ações
de uma
empresa

Ali 
adiante

Bacilos
alongados
Violeta (?),
poetisa e
cantora
chilena 
Traje de

magistrado

Difamar;
macular

(fig.)

Local 
do órgão
sonoro 
do grilo

Dígrafo de
“guerra”

(?) XI:
assinou o
Tratado de

Latrão

Santo
padroeiro

dos
ourives

Lília Ca-
bral, atriz
Bradar;
clamar

Raça 
de gado de

origem 
indiana 

Criador da moderna
teoria da evolução
Via de circulação
urbana (abrev.)

(?)
Campbell,
top model

Confedera-
ção Nacio-
nal da Agri-

cultura

Burle
Marx, 

pintor e
paisagista

Unidade
básica da
Posologia

Olho, 
em inglês

O “Palco”
das ações
do hacker

Doente,
em inglês

O órfico
simboliza o
Universo
(Ocult.)

Sônia Bra-
ga, no filme

de Cacá
Diegues

A região
de Per-

nambuco
(abrev.)

Diz-se de
pessoa ou

animal
albino

Formato do
esquadro

de
pedreiro

Ir e (?),
direito
cons-

titucional 

Fruto
azedo de

refrescos e
sorvetes

Escritora
britânica,
Nobel de
Literatura
em 2007

País da
África, no
golfo de
Guiné

Sede do
tribunal

que julgou
os nazistas
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David William 
Foster*
ARIZONA | EUA

As fotografi as contidas nessa pesquisa 
foram tiradas no período entre a metade 
de fevereiro e o fi nal de abril de 2009, na 
área central de Miami, logo ao norte do 
centro, e, principalmente, na famosa Little 
Havana, nesse caso entre a SW8th Street 
e a SW36th Avenue. Os latino-americanos 
são notavelmente sociáveis e ambulantes 
(o que pode lembrar as declarações de 
homens mexicanos: “Me voy a La calle”, 
ou seja, “Vou para a rua”), e as ventanillas 
(pequenas janelas) oferecem às pessoas a 
oportunidade de comprar bebidas e co-
midas enquanto andam pelas ruas.

Eles também possibilitam um local 
onde as pessoas podem se reunir para 
conversar, contar piadas e discutir polí-
tica, embora os clientes sejam normal-
mente homens. Geralmente parte de 
um restaurante em que haja bancos ou 
cadeiras para se sentar, as ventanillas se 
preocupam com aqueles que preferem 
se alimentar em pé na calçada ao lado 
a se sentar em um restaurante conven-
cional com preços mais elevados e ge-
ralmente associados a gorjetas.

Embora esses estabelecimentos sejam comumente cuba-
nos (e alguns são associados a estabelecimentos lendários 
como o Café Versailles), a comida comercializada pode tam-
bém vir de outros países caribenhos ou da América Central, 
um indício de que a Sauwesera (SW8th Street) não é mais 
dominada  por cubanos, que há cinquenta anos tomaram o 
local dos anglos de classe média.

Ocasionalmente ameaçadas 
por autoridades no Tallahassee 
(a capital do estado de Flóri-
da) e outros representantes da 
saúde pública, as ventanillas so-
breviveram e se tornaram locais 
permanentes onde caribenhos 
e imigrantes da América Cen-
tral se reúnem. São tão ubíquos 
e icônicos em Miami quanto os 
carrinhos de venda de comidas 
nas ruas de Manhattan. O con-
sumo de comida é uma das ne-
cessidades inerentes ao corpo 
humano e os rituais de consumo 
de alimentos são parte dos ritos 
inalienáveis de uma sociedade. 
Não há lugar melhor para come-
çar a explorar a cultura latina em 
Miami do que nas ventanillas.

*Ph.D. pela Universidade de Washington e professor emérito de letras hispâ-
nicas e estudos do gênero na Arizona State University.
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