
Ed. 73 - A
no 2

12.jul.2009



Os textos de colaboradores e as 
opiniões neles expressas são de 
responsabilidade dos autores e não 
expressam a opinião do jornal.

CONTATO alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com | Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu | Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360 | PABX: +55 45 3218-2543

DIRETOR-GERAL Marcos Formighieri       DIRETOR ADMINISTRATIVO Guilherme Formighieri
EDITOR-CHEFE Paulo Alexandre       EDITOR DO GAZETA ALT Anderson Antikievicz Costa
REVISÃO E COLABORAÇÃO Julliane Brita       COLABORAÇÃO Oniodi Gregolin
PROJETO GRÁFICO/ILUSTRAÇÕES Jeferson Richetti       CAPA Foto de Jeferson Richetti

A MTA IHA CA

Julliane
Brita
CASCAVEL | PR

Depois da música e do cinema rebelarem-se contra as políticas 
culturais locais, com o evento A vida ainda vale o sorriso que eu 
tenho para lhe dar, é a vez de um golpe mais forte. As artes plásticas, 
casa da secretária de Cultura de Cascavel, Judet Bilibio, ‘denunciam’ 

o estado de saúde do sistema público de incentivo e produção artísti-
ca com a exposição Paralisias.

O evento, que ocupa o MAC (Museu de Arte de Cascavel) até o fi nal do 
mês de julho, já dá o que falar mesmo tendo fi cado longe dos veículos 
ofi ciais de divulgação do paço. Compreensível, mas imperdoável.

De qualquer forma, os ventos correm – talvez não tão rápidos 
quanto os e-mails – e muita gente já sabe da mostra de trabalhos 
de um grupo produtivo e reconhecido de cascavelenses. Brugnera, 
Cesar Ferreira, Cleo Dobler, Jeferson Kaibers e Nelson Josefi  apre-
sentam uma série de peças de arte contemporânea, que reverbe-

ram Duchamp: a arte da contra-arte.

É justamente nesse ponto de produção entre o que é ou não arte 
que se instaura a paralisia discutida pelos artistas. Quem im-
pede a arte? O que nos impede? O que se paralisa? Quem nos 
paralisa? O ALT da semana que vem volta a discutir o assunto 
em matéria especial. Não percam. 

***
Enquanto preparamos esse material, desfrute a 

edição desta semana. Nosso assunto de capa é a 
crítica da peça Hysteria, do grupo paulista XIX de 

Eu e
você

contra o 
mundo. 

Atacaremos
ao amanhecer.

Teatro, que esteve em Cascavel na terça-feira pela 2ª etapa 
do projeto Palco Giratório do Sesc (Serviço Social do Co-
mércio). Toda a equipe do ALT esteve na Igreja do Lago e 
acompanhou o espetáculo em minúcias. 

Também nesta edição, a última parte do artigo Docu-
mento Literário, que discute a relação entre o cinema Do-
cumentário e o New Journalism, movimento jornalístico de 
essência narrativa e estilística. Há ainda as poesias de Álef, 

as nossas indicações de livros do Sebo Arca, os blogues 
mais informativos sobre a gripe suína, a crítica do CD de 
Colbie Caillet e a nossa indicação de cinema para o f im 
de semana no Seleção ALT.

***
Desde a semana passada participamos do projeto 'Perca 

um Livro', “uma iniciativa que pretende trazer para o Brasil 
uma prática internacional de incentivo à leitura. A idéia é 

‘perder’ um livro em lugar público para ser achado e 
lido por outras pessoas que, então, farão o mesmo. O 
objetivo é fazer do mundo inteiro uma livraria”. Nós 
‘perdemos’ o livro In Coerências, de Solivan Brugnara, 

escritor de Quedas do Iguaçu, em um dos ban-
cos do Shopping West Side. Ainda não recebemos 
notícias do paradeiro da obra, nem de outros cas-
cavelenses que perderam seus livros no projeto. 
Continuamos aguardando.
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Under & Ground:

Lições de
afeto

Olha quem

fala, mr. Hug.Problemas em

casa. Minha

mulher quer

ter uma vida

de humano.
Sua produção

tem caído. Qual
é o problema?

Fiz um

poema em

forma de notícia.

A descarada

disse que sou

viciado em

 trabalho.

Por que não tenta conversarcom ela?

Bom, então dá um abraço nela.

Pode haver milhões de pessoas no 
mundo neste exato momento em que 

você lê as páginas deste jornal que não 
sabem que estão com a gripe suína – 
forma politicamente incorreta de cha-

mar a Gripe AH1N1, de que já falamos no 
ALT na edição 64 (disponível para down-

load no gazetaalt.com) –, mas certamen-
te esse número diminui com vontade se 

considerarmos quantas pessoas não sabem 
nada sobre a nova pandemia que assolou 

o mundo e, de forma viral, se nos perdoam 
o trocadilho, os meios de comunicação. Afi-
nal, todos querem – e precisam – saber quais 

são os sintomas, como a nova gripe é trans-
mitida, quais são os lugares mais críticos e es-

sas coisas todas que os jornalistas conseguem 
cavoucar sobre o assunto.

clicrbs.com.br/zerohora/swf/html_a1n1/
index.html

Na insana busca por informações sobre a Gripe A 
no ciberespaço, sempre caímos em ciladas que infor-

mam mal ou nos trazem informações desencontra-
das. O portal mais completo que encontrei foi o 
hotsite da rede gaúcha de comunicação, a RBS. 

Com informações sobre todos os casos do País, 
divididos por unidades da federação, além de 

todos os outros países do globo, divididos em 
continentes: todos com o número total de ca-

sos confi rmados e de mortos em decorrência 
do vírus. Além destas informações, o site ainda 
traz outras, como a diferença entre a Gripe A 

e a gripe estacional, os sintomas, o contágio, o 

tratamento, a duração, a origem, o alcance, a prevenção 
e a lista de hospitais que os afetados podem procurar 
nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, área 
de abrangência da rede. Para complementar tudo isso, 
exibe ainda um gráfi co com o avanço do número de 
casos e mortes causadas pela doença. No rodapé do 
site, é possível clicar em dúvidas mais frequentes sobre 
o novo vírus e há um link para que os leitores enviem 
dúvidas para serem respondidos pela equipe do portal. 
O layout e o link capcioso não são dos melhores – prefi -
ra o Internet Explorer para a navegação, ainda que você 
seja, como nós, adepto inveterado do Firefox –, mas a 
qualidade de informação vale muito o clique.

anvisa.gov.br e portal.saude.gov.br 

Dois sites oficiais do Governo que ten-
tam aproximar a população das infor-
mações sobre a Gripe A são o da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
e o Portal da Saúde, ligado à pasta minis-
terial desse departamento. O primeiro traz 
um amontoado de informações criadas, pro-
vavelmente, pela assessoria de imprensa do 
órgão. Totalmente voltado a profissionais da 
comunicação que buscam no portal informa-
ções oficiais, principalmente das ações de con-
trole e vigilância tomadas pela entidade. Nada 
de fácil acesso para que a população em geral 
possa tomar conhecimento. O segundo, do Minis-
tério da Saúde, traz algumas informações técnicas 
sobre a doença, recomendações do Ministério aos 
serviços de saúde e viajantes, lista de hospitais de 
referência e protocolos tratando das ações tomadas 
para essa epidemia. Novamente o leitor leigo vai se 
deparar com uma grande dificuldade de encontrar 
explicações e ações que deve tomar em caso de sus-
peita da doença. O Portal da Saúde serve mais para ser 
uma porta-voz do Governo ao divulgar dados e coletivas 

para a imprensa. Os sites noticiosos, como o caso do Gru-
po RBS, servem melhor ao papel de utilidade pública, 

numa calamidade viral que avança pelo País. Impor-
tante notar que essas aparentes falhas superam a 

questão de um bom ou mal site, e trazem à tona 
uma realidade na rede: as ferramentas comuni-

cacionais não são tão bem utilizadas 
por aqueles que tanto teriam 
vantagens nela – o Governo –. 
Entretanto, são viáveis para o 
ponto de vista oficial. E só.

CMYK

2

13 jul2009

Poesia em defesa 
da igualdade*

Álef**

Hipócrita loucura
Não aguento mais estas loucuras:
Políticos doentes prometendo cura,
Políticos cegos falando em estética,
Políticos surdos discutindo música...
Não aguento mais estas loucuras:
Políticos burros falando em sabedoria, 
Políticos pecaminosos exibindo santidade,
Políticos mentirosos forjando verdades...
Não aguento mais políticos errados
Cobrando que todos sejam certos,
Sejam retos, sejam cópias...
Não serei marionete falando insanidades:
Não cobrarei perfeição de quem é humano,
Não exigirei loucuras de quem é sábio,
Não pedirei que um músico desafi ne,
Nem tornar-me-ei santo-sociopata...
Não aguento mais estas loucuras:
Políticos querem que eu esqueça
Tudo o que ouço, o que vejo,
O que sinto, o que entendo, o que sou,
O que levei tempo para descobrir...
Querem que eu esqueça tudo o que aprendi
Para tornar-me asqueroso como eles...

Apocalipse
O céu fechou-se
Com nuvens de aço
Que se fundiram entre si...
O ouro solar já não se via...
A atmosfera converteu-se
Em pedras de gelo...
O planeta tornou-se
Um caixão cósmico,
Abrigando o caos:
Corpos transfi gurados
Em chagas abertas,
Paredes de almas petrifi cadas...
Córregos de sangues coagulados,
Flagelos conservados no gelo,
Geleiras de corpos amontoados...
Era o fi m do amor ao próximo...

Vampirismo
Sou o tipo de vampiro
Que prefere lamber feridas,
Sugar pus ensanguentado
De quem já agoniza,
Putrefando no leito,
Gozando os deleites
Sarcásticos da vida...
Sou o tipo de morcego
Que defeca parado
Sobre a própria cabeça,
Eu mesmo sou a vítima
Das insanidades que cometo...

Leis da necrópole
Prefi ro o cemitério
Ao Shopping Center,
Passear entre covas rasas
E divagar sobre a vida
Dos moribundos que descansam
Longe das futilidades das lojas...
Sepulcros são vitrines
Que ocultam manequins,
Aguçam a curiosidade
De quem nada compra...
Flores, ossadas,
Fotografi as em cerâmicas,
Esculturas memoráveis;
Ilógicas viagens
De data em data
No curso da história
De fi gurinos anônimos...
Na vitrine de concreto
Não vejo as etiquetas
Que vestem os defuntos,
A única marca que importa
É a que fi ca em nós...
Quem comeu refeições chinesas
Fede tanto quanto
Aquele que morreu de fome...
Até mesmo a burguesia,
Que gasta a vida comprando
De shopping em shopping,
Recebe igual descanso
Em mausoléus perpétuos...

Lua
Fases lunares,
Previsíveis e incompreensíveis,
Regem as marés sanguíneas...
Ciclo sarônico,
Quando a luz falseada
Cede lugar à realidade
E o eclipse revela
O mundo em seu estado natural...
Novilúnios, plenilúnios,
Fases que traduzem
O destino humano
E norteiam o poeta-encoberto
Com seu vermelho manto...
Vermelho é o sangue da terra
Que afoga o homem
Durante o fl uxo e refl uxo
Das marés rasas...

*Poemas retirados 
do livro Lendas de 
um coração: poesia 
em defesa da igual-
dade (2005)
**Autor e editor

Embolia
ignorantista

Bibliotecas e livrarias têm por vocação me intimidar. Esse assunto 
recorrente sempre me volta à lembrança quando me deparo com 
esse tipo de ambiente fantástico. O conhecimento se assoma aos 
montes parecendo me engolir. Nesta semana me senti mínimo e 
amedrontado diante das enormes prateleiras que foram instala-
das no Sebo Arca (Rua Castro Alves, 1.908), quase tocante do teto. 
Das medianas que antes eu alcançava com o simples esticar do 
braço, agora só mesmo com a ajuda da escada que se faz serviçal 
naqueles corredores. Segundo uma das proprietárias, Elaine Apa-
recida, o total de livros agora se aproxima de 45 mil. “A maioria 
dos títulos é de literatura estrangeira, mas a classifi cação 
abrange diversas outras áreas”. Para aqueles que não 
conhecem, o acervo do sebo abrange livros 
das mais variadas áreas, CDs, discos an-
tigos, revistas e fi lmes em VHS. 
A variação de conteúdos se 
sobrepõe a qualquer livra-
ria da região, algo que 
há menos de três 
anos não existia 
em Cascavel.

Salve o Povo 
da Bahia!

Zeca Baleiro ressoa com o ponto cantado. Os atabaques começam a embalar os pas-
sos da gira. E todos cantam saudando Oxum. No pescoço, as guias rodam no mesmo 
sentido que os corpos no ar. Entre os cantos, as velas amarelas acesas, os incensos, 
o som dos atabaques, as fl ores de diversos tons amarelados, a médium incorpora a 
orixá das águas doces: senhora dos rios, das cachoeiras. Ela traz sorte e dinheiro. E to-
dos cantam: “Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada da beira 
do rio. Colhendo lírio liruê, colhendo lírio liruá, 
colhendo lírio pra enfeitar o seu gongá”. Os 
corpos rodam numa ciranda mística e as-
sim o gongá, o altar, se faz enfeitado e 
perfumado pelas fl ores da orixá.   

Dos muitos cultos religiosos 
praticados no Brasil, poucos 
são autênticos dessas ter-
ras. A Umbanda é um 

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

dos poucos 
que nasce-
ram aqui e 
agora se es-

palham pelo 
mundo. Mesmo com a persegui-
ção dos neopentecostais e índices 
do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística) mostrando 
a diminuição dos adeptos dessa 
doutrina, os frequentadores de 
terreiros veem na Umbanda um 
refúgio entremeio à avalanche 
de denominações religiosas que 
surgem a cada dia. A Umbanda, 
religião nascida no fi m do século 

19, é hoje uma mistura de diversas crenças, en-
tre as mais populares, o cristianismo, o espiritismo, o candomblé, o 

esoterismo, o indigenista e a cabala. Segundo estudiosos, é o que faz 
desse culto um dos mais pluralistas e tolerantes da contemporaneidade. 

As referências à Umbanda estão presentes em diversas manifestações so-
ciais. Novelas, músicas, roupas, etc., trazem alguma menção ao culto. No pri-

meiro parágrafo deste texto, citei o ponto a Oxum que foi gravado pelo cantor 
Zeca Baleiro. Por falar em MPB, se em alguma área da nossa cultura a Umbanda tem 

destaque, é na música popular. Vale lembrar que o primeiro samba, propriamente dito, 
Pelo Telefone (1916), já fazia referência a tomar amores dos outros por meio de feitiço. Ao 

longo do tempo, muitos beberam na fonte: Dorival Caymmi, Vinicius de Moraes, Baden Po-
well, Bezerra da Silva, Clara Nunes, etc. Mariana Aydar, outra cantora da MPB, gravou algumas 
canções que trazem fortes referências às religiões afro-brasileiras, como Candomblé, que invoca 

os principais Orixás do panteão da Umbanda. Os terreiros, ou centros, de prática desse cul-
to se espalham por todo o País, inclusive em Cascavel, que mesmo tendo uma população 

fortemente ligada ao catolicismo, se rende à mandinga. 

Naquela encruzilhada
Quase na encruza das ruas Rio Grande do Sul e Castro Alves, em Cas-

cavel, o Sebo Arca disponibiliza uma variedade de literaturas que 
tratam de religiões afro-brasileiras. De revistas especializadas a 

livros. Nesta semana, visitando o infi ndo acervo, encontrei 
dois títulos. Ambos são de Rubens Saraceni, autor de 

mais de 40 obras sobre a Umbanda. Tratado Geral de 
Umbanda – as chaves interpretativas teológicas 

(Ed. Madras, 2005, 256 p.) e Rituais Umbandis-
tas – oferendas, fi rmezas e assentamentos 

(Ed. Madras, 2007, 128 p.). Fica a indica-
ção. Para saber mais: Revista Galileu, 

edição 195, outubro de 2007.
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jul200

9



Histéric
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 e inib
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Vamos , 
minhas fi lhas! 

Mais novas no chão, as 
senhoras sentem. Há regras a 
serem seguidas: não coloquem 
os pés nas cadeiras, não toquem 
portas ou janelas. O doutor 

mandou que todas fi cassem aqui.

Você, sente aqui no chão. Quem é que vai 
dar lugar a essa senhora? Isso, você mesmo, é bem 
jovem. Ei, você, o que foi que eu lhe disse? Mandei 
você sentar aqui no chão. Agora fi que aí. Coloquem 
bolsas e objetos embaixo das cadeiras, que eu vou 

procurar os piolhos de vocês, uma a uma.

Divididas em três fi las, uma de cadeiras alocadas mais 
ou menos em semicírculo e outras duas de chão, as 81 
mulheres foram posicionadas em frente aos homens, or-

ganizados da mesma forma, mas do lado oposto. O espaço 
entre os dois públicos foi feito palco, as janelas longas e altas transformaram-se em 
refl etores e a igreja antes abandonada à observação silenciosa do Lago Municipal 
tornou-se a casa de um espetáculo não convencional.

Cascavel recebeu, no dia sete de julho, uma terça-feira, às 16 horas, a segunda etapa 
– das três previstas – do Palco Giratório 2009, com a peça Hysteria, do Grupo XIX de 
Teatro. Cinco mulheres em esvoaçantes saiotes, corpetes ou farrapos esparramaram-
se pelo interior de madeira da igreja, um belíssimo espaço bem iluminado com vista 
para o lago que vinha sendo usado para guardar entulhos.

Hysteria, cuja grafi a remete à usada no século 19, período em que se passa a peça, 
retrata as histórias de quatro internas de um hospício feminino carioca que foram diag-
nosticadas como histéricas e da mulher que delas cuidava. Entre desvios e contradições, 
cinco mulheres remoem os melindres que a sociedade daquela época impunha à con-
duta feminina e suscitam outros, ainda que velados, que marcam as mulheres hoje. Um 
trabalho de sensibilidade intensa, dos atores e da plateia, feita também personagem.

Os risos foram as primeiras respostas aos chamados de Nini, a enfermeira que não 
poupava voz e energia para colocar as espectadoras nos lugares certos. A expectativa 

de interação com o público, provavelmente, é que tornou as risadas, no começo des-
contraídas, esgares nervosos. Não era brincadeira. Diante do silêncio que desceu em 

falta de ar à platéia, os risos nervosos eram bem mais o terror da exposição, a vergonha 
de mostrar-se. As mulheres eram espectadores, mas eram também vitrine. Os olhares 

masculinos não poderiam negar.

Estou chateando a senhora?
Que dia é hoje? Sete. Sete do quê? De julho. Pois bem, Rio de janeiro, sete de julho 

de 1987. Vou pegar meu Caderno Goiabada e anotar tudo sobre vocês, que o 
Doutor Mendes já vai chegar.

A enfermeira Nini coordenava a ação, mas a responsabilidade pelo fi o narrati-
vo era do onipresente Doutor Mendes, o nome – e o gênero – que controla 

as vidas das cinco mulheres mesmo sem estar ali. Eu esperava que a qualquer 
momento as portas fechadas fossem abertas e o homem de jaleco branco 
irrompesse a cena, autoritário, patriarca, preconceituoso, institucional. Ele não 
apareceu, mas a presença dele delineou o entorno dramático. Sem dúvida, o 
gênero mostrou-se responsável pela histeria que ali se tornou coletiva.

As mulheres amontoavam-se um tanto desajeitadas pelo chão seco de madei-
ra da igreja abandonada. Sozinhas também estávamos com os fantasmas que 
sussurravam em ouvidos deixados abertos para as histórias das internas do hos-
pício. Nem todas ali haviam enfrentado diretamente aquilo que as vozes con-
tavam: dominadas pela carne e escravizadas pelo útero, as mulheres do século 
19 conheceram de forma mais rasgada o sexismo e o ser para outros. A mulher 
era mãe, esposa, responsável pela casa, mas não era mulher. Sobretudo, éramos 
capazes – ou ao menos a maioria das presentes – de compaixão. Colocar-se no 
lugar de outros, dizem, é uma das especialidades femininas.

Rapidamente foram delineados os estereótipos: a feminista, a que não 
queria crescer, a mãe, a promíscua, a protetora. Cada uma delas trazia 

um texto em que nos identifi cávamos aos poucos e timidamente; minha 
impressão é de que uma mulher hoje é um pouco de cada uma delas. 

Enquanto isso, Nini descortinava outros parâmetros.

Você, vem aqui. Como é seu nome? Solange. Solange, você sabe bor-
dar? Não? Certo... Então você toca piano? Também não? Meu Deus... 

O que faz uma mulher nos dias de hoje se não sabe bordar nem 
tocar piano? Você não é casada, é? Também pudera, como encon-

traria um marido assim. Vamos rezar a Deus que você encontre 
um bom marido, porque desse jeito será difícil.

Um bom marido não era exatamente o que a maioria das mu-
lheres – e garotas – parecia buscar. Aliás, as mais novas pare-

ciam mesmo muito arredias a interagir com as personagens; 
talvez não se reconhecessem nas histórias e muito me-

nos soubessem se posicionar diante de certos 
padrões exigidos, no mínimo, para inter-

pretar a peça. As mais maduras esta-
vam mais dispostas a escutar e a falar. 
Paradoxalmente, as que talvez esti-
vessem mais arraigadas às tradições e 
presas diversas, estavam mais abertas 
à aproximação. Outras, imploravam 
para não ser chamadas. O fato de es-
tarem ali, entretanto, mostrava que, 
mesmo diante da negação, querem 
participar mais, nem que a voz trans-
pareça por meio de outros.

Histeria 
era considerada 
uma doença que, suposta-
mente, se originava no útero e gerava 
um comportamento caracterizado por exces-
siva emotividade. De fato, por mais que refutemos 
os diagnósticos feitos no fi nal daquele século e os 
consideremos resultado de desconhecimento e pre-
conceito, é inegável que naquelas mulheres se via um 
excesso de emoções. Elas pulsavam em pensamen-
tos que não podiam ser expressos livremente na so-
ciedade machista dominante: “O coito para todas!”, 
gritava uma delas. Mulheres que precisavam bordar 
e tocar piano não podiam evidenciar dessa forma 
as vontades do corpo, feito unicamente para a pro-
criação. Quem dirá gritar em alto bom som ideias de 
uma participação maior da mulher na sociedade ou 
um comportamento sexual não padrão.

Mergulhadas em pensamentos de ontem e de hoje, 
as mulheres da plateia espantaram-se quando uma 
senhora, quase ao fi m do espetáculo, tentou abrir a 
porta para sair. Sair não era permitido, mas de quem 
era essa ordem? Logo, as atrizes, ainda em seus perso-
nagens, assomaram-se para escapar do hospício. A se-
nhora, então, rapidamente encostou as portas e disse 
para que fi cassem, não podiam sair, eram as regras. 
Nesse momento, o clarão imenso vindo das portas 
abertas para o sol que se punha arrombou minhas 
retinas e meus pensamentos: de nada adiantara, elas 
ainda queriam fi car trancadas. A mulher é feita para 
sentir e sentir é quase uma histeria.

Bendito fruto
“O que a peça pretende questionar é por que es-

sas mulheres eram trancafi adas, o que elas estavam 
questionando que incomodava tanto a sociedade ao 

ponto de trancá-las e de apartá-las da sociedade. E a ideia 
de a peça ser interativa e uma conversa com as mulheres é 

também pra que todo mundo pense o que mudou, que outras 
formas de trancafi amento a gente conseguiu, de que maneira 

esse hospício foi pra dentro de cada um de nós e hoje nós mesmos 
trancamos nossas portas e janelas”.

A explicação é do diretor do espetáculo, Luiz Fernando Marques. 
Muito falante, ele respondeu às perguntas da imprensa antes e depois do 

espetáculo e discorreu sobre o processo de criação, sobre a receptividade 
do público e sobre os espaços culturais das cidades.

Foi a partir de diários, fi chas médicas e boletins policiais que a peça tomou 
forma. A pesquisa histórica afi ada teve por fi m criar um perfi l da mulher brasi-

leira do fi nal do século 19, dar voz ao não ofi cial, àquelas que não tiveram espaço. 
Muitas histórias foram resgatadas, e as personagens desenvolvidas, todas reais, 

foram delineadas a partir de improvisação, de um texto feito a doze mãos. As seis 
vozes que o compuseram, entretanto, representam as de outras tantas mulheres, 
de trechos de jornais feministas do século 19, de emudecidas. “A peça é um pou-
co essa brincadeira de dar voz a essa mulher que, historicamente, ofi cialmente, 
não teve vez. Essas mulheres existiram, a base delas é verídica”.

O tema determinou o uso das técnicas; na peça, o dramático e o épico 
resultam em algo diferente a serviço do tema. Além disso, todas as escolhas 
cênicas foram feitas para corroborar o tema. Os homens, os únicos a ter 
voz na época retratada, são colocados de lado, separados, tornam-se me-
ros espectadores das mazelas femininas que ajudaram a criar. Não que 
se pense correto deixar de dar voz ao homem, mas um extremo foi 
utilizado para, de certa forma, compensar abusos anteriores.

O diálogo entre os dois períodos suscita, acima de tudo, as neuroses 
de hoje. Se preciso fosse levantar um objetivo principal da peça, seria 
o de incitar a refl exão: religião, família e sexo eram as neuroses da 
época; quais são as nossas? “Você vê meninas de minissaia sem 
graça de falar da sexualidade delas. Elas subiram as saias, mas elas 
não podem sair em público falar ‘eu me masturbo, eu tenho 
tesão, eu saio com negro, eu saio com branco’. Hoje é a econo-
mia ditando a regra, as neuroses de hoje tem a ver com isso, 
com essa busca excessiva pela beleza, a bulimia, ou mesmo 
o consumo, cada época produz suas neuroses e suas histe-
rias. É uma falsa aparência de evolução, o tempo é crono-
lógico, mas não é evolutivo necessariamente. Ninguém 
nos garante que estamos andando para frente”.

Espectros
Uma plateia com espinhas pululou 

o chão da Igreja do Lago na-
quela terça-feira. Alguns risos 
deslocados e uns fuxicos a 
mais dividiram espaço com 

a concentração de outra parte 
do público cuja atenção era 
toda espetáculo. Por ser 

fundamental na cons-
trução dramática, 
essa questão muito 
nos deixou curiosos 
e a pergunta ao di-

retor após 
o espetáculo foi 
certeira: incomoda?

“É o que se tem. Aí talvez a per-
gunta é por que esses jovens estão aqui e não 
estão num lugar que conversasse mais com eles, 
talvez isso revele a falta de um lugar em que eles 
se sintam a vontade para conversar. Pra mim isso 
tem muito a ver com a condição da cidade. Essa 
questão higienista é muito importante, ‘vamos fi n-
gir que não tem jovem nessa cidade, que eles têm o 
que fazer, e vamos tirar eles daqui’. Não, vamos as-
sumir essa realidade e ver que a cidade é feita disso, 
o que que a gente faz com isso?”.

A consciência das inúmeras possibilidades que são 
oferecidas a peças interativas fez com que o inespe-
rado não seja encarado por eles como um problema; 
a interferência despropositada, por sua vez, faz com 
que respostas mais ácidas sejam recebidas. “Não es-
peramos uma resposta exata de cada plateia e o nos-
so trabalho é reagir a partir do que ela faz. É claro que 
existem variações, hoje tinha uma plateia masculina 
sobretudo bem jovem, então isso gera um pouco 
mais de leveza na recepção. Não tem bom ou ruim. 
Aquela menina da Globo me irritou mil vezes mais 
do que qualquer tipo de reposta, enfi m, geralmente 
a imprensa é pior do que qualquer plateia, quem 
mais atrapalha é sempre a imprensa”.

Mudos
As mulheres retratadas na peça estiveram no 

Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, onde 
hoje funcionam instalações do Curso de Comu-
nicação da UFRJ. Para que a ambientação fos-
se mais adequada – e pela perspectiva de uma 

abordagem não convencional –, o grupo escolhe 
lugares que de preferência sejam da época retra-

tada, os patrimônios históricos das cidades em 
que se apresenta. No interior do Paraná, a tarefa foi 

praticamente impossível, já que as cidades são todas 
mais recentes. Além disso, barreiras que ultrapassa-

ram às históricas foram encaradas. Nada que impe-
disse o jeito de querer falar o que não é conveniente 

dizer. Luiz lembra que o papel já ocupado pela religião e 
pela ciência hoje é da economia, determinante para que 

lugares como a Igreja do Lago estejam abandonados; eles 
não são economicamente interessantes.

“No Brasil é muito raro você não encontrar o patrimônio 
histórico abandonado ou desconfi gurado. No Paraná, sobre-

tudo, foi muito difícil encontrar patrimônio histórico e todos 
estão assim, capengas, abandonados, e o que é mais triste é 

que a cidade toda precisa de espaço, sobretudo para a cultu-
ra. Nossa discussão é que a cidade tem que tomar isso para si. 

Então eu achei engraçado milhares de pessoas aqui na frente no 
Lago Municipal, fazendo aula de ioga, e eu perguntei ‘E quando 

chove?’, ‘Quando chove a gente não faz”, e de repente poderia fa-
zer aqui. Isso é um exemplo de como a sociedade pode reivindicar”.

A Igreja do Lago foi liberada para a apresentação depois de conversa 
entre o Sesc e a Secretaria de Cultura, certa hesitação e muitos entu-

lhos. O espaço estava sendo usado como depósito para a decoração 
natalina já utilizada e mais algumas peças não identifi cadas. Em um 

dia de trabalho, o local foi limpo e os entulhos divididos entre o Teatro 
Barracão e o entorno da Igreja. Procuramos a Prefeitura para saber se há 

algum projeto de revitalização previsto para a Igreja, mas só conseguimos 
vários encaminhamentos e nenhuma resposta: Cultura, Patrimônio, Plane-

jamento e Projetos foram as áreas indicadas, mas que nada souberam res-
ponder. Em entrevista recente à RPC, a secretária de Cultura, Judete Bilibio, 

mencionou a captação de verbas para a revitalização do Teatro Barracão e 
do Centro Cultural Gilberto Mayer, mas a Igreja do Lago não foi mencionada.

Na página da Secretaria de Cultura dedicada aos espaços culturais, 
a Igreja é considerada uma obra-prima sem igual. “Dentre todos 

os símbolos visuais da cidade, a Igreja Nossa Senhora de Fáti-
ma (Igreja do Lago) não tem rival. (...) Simples e majestosa, 

guarda a história da cidade e de sua gente. Erguida pela 
comunidade de São João D’Oeste, e inaugurada 
pelo então arcebispo de Toledo, Dom Armando 
Círio, em 1960, a edifi cação transformou-se 
em templo artístico cultural”. O texto con-
tinua afi rmando que o espaço é preservado 
desde 1987 e “faz parte de um projeto para 
a recuperação da história local e do seu pa-
trimônio”, mas não entra em detalhes. Ape-
sar de ser dito que a Igreja “é utilizada” para 
eventos culturais e tem capacidade para 200 

pessoas, muitos dos espectadores da peça es-
tavam lá pela primeira vez. Geralmente, a Igreja 

está de portas fechadas.

O grupo deu voz 
há vários assun-
tos emudecidos. 
Fiquemos 
em silêncio 
para ouvir 
melhor.
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Inap
tidão viril

Eu mer-
gulhava num 

absurdo momento de 
lentidão. Uma suspensão 

pré-meditada da vida, num obs-
curo mundo ao qual alcunharam arte. A 

partir do momento que atravessasse aquelas 
portas, eu não seria mais dono de mim. “Os mais jo-

vens podem dar lugar aos mais velhos. Haverá uma fi leira 
de cadeiras e de bancos. Aqueles que não encontrarem lugar po-

derão se sentar no chão. Não será permitido sair e nem se mo-
vimentar tirando fotos pelo lugar”, esses eram os primeiros 

avisos que o diretor Luiz Fernando Marques anunciava 
ao público varão que adentraria no local. 

O sol do fi m do dia dava luz àquela cena. Ca-
minhávamos em silêncio até a porta lateral 
que se abriu ao nosso passo. Um salão amplo 
se ergueu ao meu olhar e ao primeiro e único 
passo naquele degrau. Algumas mulheres 
limpavam, se esgueiravam pelos cantos da 
dita igreja que fazia cenário à ocasião. De-
pois de nos amontoarmos conforme nos foi 
possível, uma daquelas mulheres abriu as 

portas principais do salão e começou a gritar: 
“Por favor, senhoras! Venham! Por aqui!”, e continuou, 

“Aqui não. Temos regras nesta casa. Vamos, já estamos atra-
sadas. Aqui não, senhoras, mais pra lá!”. E desse modo as mulheres se 

aglomeraram a nossa frente. 

Eu continuava parado, um tanto inquieto pelo afogamento de minha 
ausência. Como os outros varões não passávamos de meros enfeites ao 
que se sucederia. Sufocado entre quatro espectadores continuei parado 
à espera da ação. Portas e janelas lacradas, silêncio absoluto: começaria 
o desenlace. As ordens eram claras, todas as mulheres deveriam estar 
devidamente em seus lugares e bem comportadas. Desde o minuto 
que elas cruzaram a linha de passe entre os dois mundos, elas não 
eram mais espectadoras, fariam parte daquela trama que emer-
giria – mesmo que na superfi cialidade de abstração de algumas 
mentes pouco capazes – alguma réstia de empatia.  

Tentei fechar os olhos, me distrair com alguma outra coisa 
que me viesse à mente; realmente, não ser nem plateia me 
deixava perturbado. Uma voz doce rompeu o ar. Era diferen-
te da primeira impositiva que chamava as senhoras para 
dentro. Tinha algo de angústia, medo, naquela sonoridade 
vocal e minha atenção fora novamente retida. “O coito é 
necessário”. Era o lema daquela intérprete que levava as 
mãos pelo corpo, delirava em olhares e enchia a boca 
para falar do prazer feminino. Mesmo com alguns 
outros olhares de pudor vindos de senhoras de fa-
mília, ela se deliciava: havia os das jovens, aquelas 
que já se rendem ao prazer sem imposições so-
ciais que ainda resistam ao avanço das décadas. 

Aos poucos foi se revelando um espaço 
imaginário. A falta de elementos cenográ-
fi cos fez a imaginação voar. Sem luzes e 
sons artifi ciais, a naturalidade do enredo 
me transbordava em ser feminino para 

aquela aragem. Um 
hospício para aquelas 

que romperam gri-
lhões e lá estávamos 
representando os se-

nhores de uma épo-
ca que nossa voz se 

fazia lei. Um choro contido sussurrava pelo 
espaço, um nó na garganta que queria rom-

per. Mas a conformidade era maior. Quem 
eram elas para qualquer levante? 

À primeira doce voz se assomaram outras, na 
mesma singeleza de gestos permitindo aquela 

hipnose coletiva que levava o agrupamento varo-
nil à introspecção – salvo algumas cabeças menos 

amplas que da gargalhada faziam a única recepção 
ao tratado –. De portas cerradas, os sussurros iam 

aumentando. As lamúrias, as querelas, eram sinto-
máticas ao grande problema psicanalítico do fi n de 

siècle: a histeria. As quatro histéricas que limpavam 
no início já eram misturadas ao montante de outras 

mulheres. As histerias daquele tempo no qual nos 
imergimos se confundiam com outras que eram de-

safogadas daquela plateia participante. 

Uma voz se altera: não é mais dócil, é ácida. E sobe 
aos bancos para declamar em verso um sufoco que lhe 

arde nas entranhas. E declama outro, e outro. É histéri-
ca, por assim dizer, por estar além de uma guarda senil, 

já decrépita, mas invólucro. “Onde está o 15 de novem-
bro, a Proclamação da República?”. O que mudou na so-

ciedade naquele divisor de águas da história de 1989? E 
das atitudes hilárias despertadas, apenas a conformidade 

com um mundo masculino real: o espectador inapto. A 
mesma plateia varonil que me acompanhava amontoada. 

Nas cinco intérpretes, mesmo uma não sendo histéri-
ca – ao menos em tratamento – se manifestaram outras 

mil. Uma cadência entre o sufoco e o abandono. “O coi-
to é necessário”, lembrava continuadamente uma delas. 

“Vou sentir saudades dos dedos do Dr. Mendes. Os dedos 
dele são tão grossos e delicados!”. Os risos tirados daquela 

plateia davam ainda mais pavor diante do trágico. Eu ali 
sentado, nem ao menos poderia tomar consolo. Inapto 

diante de uma farsa armada para derrubar outras. 

Todas aquelas mulheres estavam ligadas por associações co-
muns. A assassina, a analfabeta, a progressista, mas uma carac-

terística ainda maior as unia: eram mulheres.  

Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

Se his-
téricas ou não, 

todas se embalaram 
por uma canção que 

as fez levantar do chão 
e tomar posse de um 

momento de liberdade 
consensual que fl utua. 

Numa dança de roda se 
largaram ao tempo e ao 

espaço, esquecendo, ou 
mesmo, acreditando que 

nós homens ali nem está-
vamos. Um momento de 

sobriedade diante da ébria 
realidade social ainda vigente 

– mesmo que de formas mas-
caradas – do século 19.

A luz do dia já esmaecia quando as portas 
e janelas foram abertas para aquele mundo 

que fi cou esquecido durante àquela hora. As 
primeiras histéricas abriam caminhos para que 

todas as outras, assomadas depois, respirassem 
a liberdade. As janelas se abriram como os olhos 

que acordaram para um novo amanhã. A luz do 
dia já cedia lugar à escuridão. Tão escura quanto a 

liberdade com que lá dentro sonharam.

Diálogos
repentinos

Julliane Brita e
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

A única luz que ainda dava 
clareza era a formada pelos 
postos que se dispunham em 
frente à igreja. Naquele espaço, 
restavam os atores, o diretor e al-
guns espectadores que ainda man-
tinham assentamento para alguma 
conversa que estava prevista para o fi m 
da apresentação. Na lateral da igreja, en-
contramos Raissa Gregori, a intérprete da 

progressista Hercília. “Pode ser ali fora? 
Quero fumar um cigarro!”. Con-

sentimos e fomos para fora, 
onde juntos fumamos e 

conversamos. O sorriso 
delicado dispunha 

um paradoxo com 
o vigor da perso-

nagem, entre-

tanto, apenas impressão. “Sim, faz al-
guns anos que estou no grupo”. “Qual a 
sua formação?”. “Tenho formação técnica 

em teatro e também sou formada em fi lo-
sofi a”. “Fale um pouco da sua personagem, a 
Hercília”. “Ela é uma mulher além daquele tem-

po e também é lésbica, o que confronta qualquer 
padrão vigente no fi m do século 19. Ela é jornalista, 

assim como o pai, letrada, e assina os poemas e tex-
tos com um pseudônimo. Ela sofre por viver no tempo 

errado e não aceitar os valores da sociedade”. Continuáva-
mos a fumar e falar sobre detalhes da peça.

Agora estava ainda mais escuro. Embaixo de uma árvore, 
mais abaixo de onde encontramos Raissa, outra atriz fazia da 

fumaça um alívio para o tempo que fi cou longe dela. Mara 
Helleno se transfi gurou na Nini, a inspetora que cuidava 
das internas do hospício. “Nini é mais uma histérica. Por 
mais que ela esteja ali cuidando das outras mulheres, ela 
possui os mesmos sintomas. É frustrada, recalcada. Não se 
casou, não teve fi lhos, o que era seu sonho. No fi m da peça 
é que fi ca claro que ela é mais uma delas, mergulhada numa 

imensidão de vazio”. Após elogios e falar sobre a peça, conti-
nuamos nossa conversa sobre a questão cultural de Cascavel 

e de outras cidades nas quais a companhia vem passando.

No alto da curta escadaria que leva mais perto da 
igreja, conversamos com Janaina Fontes Leite, 

responsável pela interpretação da perso-
nagem Clara, abandonada ainda bebê na 
roda dos rejeitados, apegada de todos os 
jeitos aos bilhetes que queria mandar a Je-
sus, uma mulher que insistia em ser 
menina. Queríamos saber como é a 
preparação de um ator que, a cada 
apresentação, encara situações 
inesperadas, 
depende da 

resposta do público para que a ação se desenvol-
va. Ficamos encantados com o grau de expectati-

va que isso poderia causar. Com dicção impecável 
e voz gostosa de se ouvir, Janaina explicou educativa.

“A interação é justamente o objetivo da peça. A gen-
te criou uma dramartugia porosa que faça o espectador 
participar. Na verdade, não tem nenhum grande segredo, é 
a conversa natural que você teria com uma pessoa, como é 
que você se aproxima, e você sonda, e você percebe os limites 
delas, e coloca umas primeiras perguntas pra abrir esse terreno, 
pra depois ir ganhando intimidade, ganhando espaço, e ter um 

tom de interpretação tranquilo, não dá pra ser muito teatralizado 
senão você afasta o público. O grande treino foi fazer a peça mesmo”.

Insistíamos em saber se a resposta do público, um pouco mais jo-
vem, teria sido determinante para alguma mudança na trajetória natural da 

peça, ou no que eles pretendem mostrar. A atriz esquivou-se um pouco, mas pareceu sincera. “Isso 
é muito sutil, mas a gente tenta não julgar muito se há um caminho certo ou errado para assistir 
à peça. É claro que se espera enquanto curva que a gente consiga dar o toque de humor e leveza 
que é importante, mas que consiga também estabelecer uma curva dramática no espetáculo, 

pra que alcance a densidade das questões de Hysteria. Isso acontece de uma forma melhor ou 
pior, depende de muitos fatores, tem a ver às vezes com a concentração que a gente conse-
gue gerar, com o tamanho da sala, em como a gente consegue preenchê-la, com o público, 

se é mais jovem ou é mais velho, se tem mais homens ou mais mulheres... A peça está 
sujeita a isso, e a gente não pode entrar numas de fi car se frustrando porque foi mais 

assim ou mais assado, ela é o que ela pôde ser aquele dia”.

A alguns metros da conversa, o professor de espanhol Marcos Camargo es-
preitava o livro que a companhia compôs sobre as peças Hysteria e Hygiene, 

também da companhia. “Gostou da peça?”, “Sim, com certeza”. “Concor-
da comigo ao pensar que as reações à peça foram um tanto adversas. 
Risos em vez de comoção?”. “Realmente, sim, concordo com sua 

afi rmação. Mas não julgo, pois cada pessoa tem uma reação di-
ferente a um determinado estímulo. Mas poderia, sim, esperar 
que houvesse mais abstração dos espectadores. O importante 

é que muitas pessoas vieram, isso mostra essa necessidade que 
há de arte na cidade. Essas pessoas vieram carregadas de fome, 

uma fome de elementos culturais e 
aqui se saciaram. E arte é 

alimento”.
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N velas 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Veridiana se emociona ao 
ganhar as conchas de Luciano e diz que 
as devolverá quando ele estiver curado. 
Norma Jean supera a última etapa da 
prova e a Quadribanda se apresenta no 
‘Caldeirão do Huck’. 

TERÇA - Caio e Osvaldo se acomodam 
nos sofás do shopping e adormecem. 
Bruno se esconde de Paula e diz a Ada-
mastor que não quer compromisso com 
a moça por já gostar de outra pessoa. 
Juliana conta a Iracema que Guilherme a 
pediu em casamento. 

QUARTA - Alex e Norma Jean con-
cluem que seus pais brigaram por cau-
sa deles e tramam um encontro entre 
os dois no Parada Delícia, para reapro-
ximá-los. Peralta e Bruno reconhecem 
Alan, líder da banda Gatos da Esquina, 
e Peralta sugere que o cantor procure 
Yasmin para fazer um dueto. 

QUINTA - Luciano e Marina concluem 
que não se amam mais e desejam felici-
dades um ao outro. Juliana aceita o pe-
dido de casamento de Guilherme, mas 
pede que ele guarde a decisão em segre-
do. Paula quer namorar Bruno, mas ele 
se esquiva. Yasmin revela a Filó que quer 
conquistar Alan.       

SEXTA - Bruno pressiona Juliana a assu-
mir seus sentimentos por ele e insiste em 
dar aulas de teclado para os jovens ca-
rentes. Alan quer acabar com os boatos a 
seu respeito nas revistas de fofoca e pede 
Yasmin em casamento. Luciano revela a 
Alex que terminou com Marina. 

SÁBADO - Não há exibição 

PARAÍSO
SEGUNDA - Antero rasga a carta que 
escreveu para Maria Rita e Candinha 
fi ca inconformada. A Madre Superiora 
fi ca pasma com o que Irmã Matilde lhe 
conta e pede que ela arrume suas malas 
para ir até Paraíso. Zeca tenta mais uma 
noite fugir de Rosinha. Rosinha acorda 
e percebe que Zeca não está no quarto. 

TERÇA - Zeca insiste em fi car no bar 
contra a vontade de Rosinha, que im-
plora para ir embora. Eleutério tenta 
abraçar Zefa, que consegue se livrar 
dele. Eleutério e Zefa não conseguem 
dormir pensando um no outro. Maria 
Rita e Irmã Matilde embarcam no ôni-
bus rumo a Paraíso. 

QUARTA - Eleutério confessa para An-
tero que teme que Zeca faça Rosinha 
infeliz. Zeca decide levar Rosinha para 
a Bahia. O ônibus em que estão Maria 
Rita, Irmã Matilde e Marcos chega à ro-
doviária de Paraíso. Candinha tenta con-
vencer Antero a voltar a trabalhar. 

QUINTA - Antero e Maria Rita se abra-
çam. Marcos diz a Edith que voltou a Pa-
raíso para buscá-la.  Candinha confessa 
a Irmã Matilde que torce para que Santi-
nha convença Antero a aceitar Mariana 
de volta. Rosinha afi rma para Zeca que 
quer dormir com ele mesmo que ele es-
teja pensando em Maria Rita. 

SEXTA - Ricardo aconselha Marcos a 
não enfrentar Terêncio e deixar que 
Edith resolva a situação dos dois. Edith 
comenta com Aninha que está indecisa 
entre Marcos e Terêncio. Antero leva 
Maria Rita e Irmã Matilde para a cidade. 

SÁBADO - Padre Bento e Irmã Matilde 
concordam que Maria Rita deve seguir 
sua vida sem a imposição de Mariana. 
Vadinho tenta conseguir informações 
sobre a vida conjugal de Norberto com 
Juca, empregado da fazenda do prefeito. 

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Gabriel pede segredo a 
Bianca sobre suas pinturas. Denis fi ca 
indignado com a proposta de Judith e 
Simone se oferece para ajudá-lo, mas Lili 
a impede. Bianca conta para Felipe que 
Gabriel voltou a pintar. Ivonete discute 
com Fabiano e Adenor o defende.

TERÇA - Gabriel suja sua roupa com 
tinta e pede para Dafne lavar. A man-
cha chama a atenção de Dafne e Gabriel 
inventa uma desculpa. Dino se insinua 
para Magaly e Ada não gosta. Frederico 
avisa a Léa que irá viajar e, antes de partir, 
passa no hospital. 

QUARTA - Gabriel e Dafne declaram seu 
amor  um pelo outro. Lili e Espeto che-
gam em casa, mas não conseguem impe-
dir que Edgar levem o macaco. Léa  leva 
Cássio para sua casa. Edgar se encontra 
com Judith e tenta conquistá-la.

QUINTA - Denis não aceita a proposta 
de Judith, apesar de suas ameaças. Simo-
ne oferece apoio a Denis, mas se revolta 
quando o artista tenta alertá-la sobre Ed-
gar. Bianca diz a Felipe que arrumou um 
milionário para se casar com ela. Léa vai 
visitar Cássio e pede para se encontra-
rem mais uma vez.

SEXTA - Jacques diz para Frederico que 
está confuso, e o amigo conta que fi cou 
sabendo por Caco que ele estava vivo. 
Dafne fi ca curiosa sobre o novo amor de 
Amarilys, mas ela não revela quem é. De-
nis tenta levar Xico embora, mas acaba 
sendo preso com Lili e Espeto.

SÁBADO - Dafne se encontra com o avô 
e reclama com Frederico por não tê-la 
avisado que Jacques estava em São Paulo. 
Denis aceita ceder à chantagem de Judith. 
Jacques fi ca cansado e Frederico aconse-
lha Dafne a voltar no dia seguinte. Denis 
leva Xico para casa. Nicholas inventa uma 
história para Amarilys e ela se comove.

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Raj desconfia que o ami-
go de Gopal seja Humberto Cunha e 
resolve ir com Maya à casa de Durga. 
Bahuan encontra com Lucas e os dois 
discutem. Raul se esconde de Raj e 
Maya, que fazem perguntas a Gopal 
sobre Humberto Cunha. Cadore conta 
para Ramiro tudo o que descobriu so-
bre a conta de Raul e diz que não con-
fia em Raj. Raul diz a Gopal que precisa 
fugir, antes que Raj volte a procurá-lo. 
Suellen. Ravi tenta ajudar Chanti, pe-
dindo a Opash que não case a irmã 
com Mohandas. 

TERÇA - Gopal e Raul fogem de Raj 
e conseguem embarcar para o Brasil. 
Júlia leva Silvia ao altar e pede para 
Murilo fazer sua mãe feliz. Cadore 
conversa com Dario sobre a conta 
de Raul e disfarça quando Cidinha se 
aproxima. Surya sugere que Amithab 
vá ao Brasil descobrir sobre a paterni-
dade do filho de Duda. 

QUARTA - Raul demonstra nervo-
sismo ao chegar ao aeroporto e se 
esconde com receio de ser reconheci-
do. Raul orienta Gopal a procurar Sil-
via.  Raul fica surpreso quando Gopal 
avisa que Silvia não mora mais na casa 
da família Cadore. Tarso vê Beca e sua 
turma analisando sua casa e liga para 
Inês, que não acredita no irmão. 

QUINTA - Raul se sente traído com o 
casamento de Silvia e Murilo, mas Gopal 
o lembra de que, para a família, ele está 
morto. Silvia conversa com Murilo sobre 
a possibilidade de Júlia ir para os Estados 
Unidos. Maya conta a Raj que Surya sabe 
sobre o caso da conta de Raul. Tarso in-
siste em dizer a Inês que viu algumas pes-
soas observando a casa deles. 

Até o fechamento desta edição, os capitu-
los de  sexta e sábado de “caminho das ín-
dias” ainda não haviam sido editados

SOM & FÚRIA
SEGUNDA - Não há exibição.

TERÇA - Episódio “Shakespearlandia” - 
Ricardo aparece no hospital para visitar 
Milu e se desculpa por Graça. Franco e 
Ciro criticam a forma como Jaques en-
saia a peça. Clara quebra a perna ao se 
assustar com o camaleão. O porteiro 
Naum acredita que a peça esteja amal-
diçoada. Graça faz comentários ame-
açadores contra Milu e Ricardo teme 
que a amante faça alguma coisa contra 
a Diretora do Teatro Municipal.

QUARTA - Episódio “A Torre dos Fracas-
sados” - O último ensaio antes da estreia 
da peça é cancelado por causa da au-
sência de Jaques. Dante tenta se acalmar 
conversando com o fantasma de Olivei-
ra. Graça chega ao escritório de Ricardo 
e exige que ele cancele a peça na hora 
do espetáculo. O saguão do teatro está 
lotado para a estreia de Hamlet.. Dante 
dá algumas instruções para Jaques, an-
tes do início do espetáculo. 

QUINTA - Episódio “Fim de Tempora-
da” - O público se reúne na porta do 
teatro para assistir ao último dia do 
espetáculo. Kátia não aceita o pedido 
de casamento de Jaques e eles se des-
pedem. Dante comenta com Elen sobre 
a nova temporada e confessa que não 
quer fazer Macbeth. Depois de termi-
nar com Kleber, Elen incentiva Kátia a 
fi car com Jaques. 

SEXTA - Episódio “Tempo de Espera” 
- Dante está em sua mesa com o tex-
to de Macbeth nas mãos e Ana chega 
com algumas caixas contendo anota-
ções de Oliveira sobre a peça. Ricar-
do fica preocupado ao descobrir que 
Bárbaro publicou uma notícia sobre a 
séria crise financeira que a companhia 
está enfrentando. 

SÁBADO - Não há exibição.

PROMESSAS DE AMOR
SEGUNDA - Cléo avisa a Gór que se ela 
continuar seguindo no caminho do mal, 
seu fi lho poderá ter o mesmo destino. 
Gór se emociona e afi rma que deseja o 
amor. Inta, a Mutante Intangível, pede 
abrigo para a Liga do Mal. Ela conta que 
é irmã de Trans. 

TERÇA - Órion ameaça Nati e diz que 
vai matar Valente. Perpétua volta para 
ajudar Valente após saber que Cláudia 
está bem. Nestor leva Sofi a para sua 
casa e decide ir a delegacia denunciar 
Ferraz. Nestor faz questão de enfatizar 
que arriscou sua vida para salvar Sofi a 
e ela agradece. 

QUARTA - Órion beija Nati a força. Nati 
morde a boca de Órion e descobre que 
seu ponto fraco é a sua parte humana. 
Valente e Perpétua chegam à Ilha dos 
Mutantes. De repente, os dois são cer-
cados por tropas armadas. Valente e 
Perpétua fi cam acuados. Isabel e Silvia 
pressionam Nestor para que ele confes-
se que dopou Sofi a. 

QUINTA - A tropa de ofi ciais tenta 
prender Valente e Perpétua, mas ele 
cria  um campo de energia e impede. Os 
dois fogem. Beto tenta impedir Aline, 
mas ela acata uma ordem de Ferraz e 
joga uma granada contra de Lino. Draco 
e Meta também são atingidos. Os três 
desmaiam. Camargo fi ca decidido em 
matar Tonho. 

SEXTA - Lino acorda e percebe que não 
conseguiu fugir da Depecom. Telê re-
cebe ondas telepáticas dos reptilianos 
e descobre que eles irão libertá-los em 
troca de ajuda. Sofi a chama por Ama-
deus. Isabel e Silvia continuam descon-
fi ando de Nestor. Ele se irrita com o 
questionamento. Marli comemora que 
irá reencontrar o pai. 

SÁBADO - Não há exibição.
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São can-
ções que de 
tão sossegadas 
nos arrancam 
os ódios, os gostos 
e nos fazem ouvir. É tão 
irritantemente tranquilo o violão e a voz calmante 
que nesses tempos de frio e chuva o álbum surge 
sozinho na playslist. E é tão ‘só isso’ que a tarefa 
de escrever dois mil caracteres sobre o álbum da 
Colbie Caillat se percebe algo bem indesejável.

A cantora californiana de 23 anos aposta na 
mistura de música pop e surf music e acres-
centa um toque sensual e uma voz com alguma 
infl uência de Norah Jones. A fórmula foi testada no 
Myspace, com a música Bubbly, que virou hit e a levou 
ao primeiro álbum.

Coco vendeu 50 mil cópias em uma semana, algumas 
canções fi caram entre as cinco mais tocadas em várias 
partes do mundo, e a colocou em uma imensa turnê, 
que também passou pelo Brasil. Quem assistiu, garante 
que ao vivo ela tem carisma, é comunicativa, trabalha 
melhor do que no estúdio e que a princesa dos adoles-
centes é ainda mais bonita.

Boa parte dos fãs brasileiros a conheceu pela música 
Midnight Bottle, que esteve na trilha sonora da novela 
das sete da Globo Três Irmãs, como tema da personagem 
Dora (Cláudia Abreu). Se não por aí, foi via Jack Johnson 
ou afi ns. O fato é que é fácil agradar quando não se exige 
muita coisa do público. 

É tudo muito... bonitinho, as harmonias são bem fe-
chadas, as melodias bem desenhadas e cativantes, leva-
das ao ritmo de balada romântica de luau. É quase de 
assimilação inconsciente, o que não é necessariamente 
algo bom, mas algo indiscutivelmente estranho. Um 
misto de querer ouvir e outro de querer jogar fora.

Cheguei ao fi m dos dois mil caracteres ouvindo 
esse som que nem senti passar. É algo tão eté-

reo e avoado que o colocaria na prateleira dos 
‘discos para dias razoáveis’. Para aqueles mo-

mentos em que não espero mais nada do 
que algum ruído minimamente agradá-

vel para distrair o relógio.

Se algum dia 
eu conhecer o 

mar, eu já tenho 
uma trilha sonora. 

Ainda não conheço a 
imensidão salina líquida azula-

da, mas quando esse dia chegar terá um ritual daqueles 
para não fazer feio diante do apresentado. Minha trilha 

para esse encontro será, com certeza, o álbum Coco, de 
Colbie Caillat. Um encontro como este que planejo merece 

um aparato quase espiritual, uma sensibilidade emocional 
que apenas uma calmaria fonográfica pode ajudar a tra-

zer. Coco é a síntese do espectro de um vazio gigantesco, 
apenas aguardando ser preenchido. 

Até chegar a minhas mãos, a cantora não pas-
sava da intérprete de uma música da novela das 
sete da Rede Globo. Bubbly era uma das faixas 
mais tocadas naquela ocasião e sem pensar em 
conhecer mais a fundo a discografia da cantora, 
me limitei a ficar estanque até conhecer o pró-
ximo single, que estourou nas paradas aqui do 
Brasil: Midnight bottle. Propagandas de uma co-
letânea que trazia a música buzinavam na cabeça 
durante todo o dia. Melhor quando era executada 
por alguma rádio dentro do ônibus; era apenas en-
costar a cabeça na janela e se deixar viajar. 

Dias como os da última semana são propícios 
para essa audição. Chuva, frio: a combinação 
perfeita para mergulhar nessa doçura fônica. 
O álbum todo é um agrado aos ouvidos. Tied 
down é um belo exemplo das influências do 
surf pop; The little things é uma das melho-
res, até mesmo que os dois singles pelos quais 
a cantora ficou conhecida no Brasil. Battle 
traz uma nostalgia de algo que ainda não 
aconteceu, uma vontade de entrar em um 
invólucro maternal e se aconchegar em 
carinho. A coroação do maravilhoso 
álbum vem com a última faixa, Capri, 
que, se ouvida num estado de espí-
rito deteriorado, leva às lágrimas. 
Enquanto não conheço o mar, 
para essa chuva incessante e 
esse frio que entristece, te-
nho uma trilha. 

Qual é o 
problema do 
Brasil? Não nos falta referencial, cria-
tividade, talento nem fé. Mesmo assim seguimos acorrentados 
a um gosto musical duvidoso. O que não brota das gravadoras 
sob forma de duplas sertanejas ou divas do axé, vem da inicia-
tiva popular, repleta de vazio. Não que não haja talento nos 
perfi s brasileiros do Youtube, mas enquanto lá fora surgem 
cantores prontos para o Grammy de Artista Revelação, nós 
daqui exportamos funk da menina pastora, dança do qua-
drado e um melô do Orkut. Entende o que eu digo?

Colbie Caillat é uma dessas que utilizou a força do Myspa-
ce e transformou canções de fundo de quintal em grandes 
sucessos internacionais. Midnight Bottle, quinto de seis singles 
do álbum Coco, foi trilha sonora da novela Três Irmãs, da Rede 
Globo, e também da portuguesa Flor do Mar (do que concluo 
que a produção de teledramaturgia mundial classifi caria o som 
da americana como surf music). Eu diria que é uma mistura de 
Dido com Kelly Clarkson nos tempos dourados. Ou ainda um Jason 
Mraz de saia, com quem Colbie já gravou um dueto, intitulado Lucky.

Coco tem um ritmo constante, o que não signifi ca tedioso. Pelo con-
trário, embala. Violões bem marcados e uma voz doce são o sufi ciente 
para transformar meu domingo em um anoitecer praiano. Nesse devaneio, 
Magic e Realize seriam as faixas essenciais. Bubbly é provavelmente a can-
ção mais conhecida da cantora. Com uma letra encantadoramente simples, 
chegou ao quinto lugar na Billboard, e fi cou em primeiro no Brasil (ora, veja!).

Como todas as faixas mantêm o padrão Caillat de qualidade, Colbie pode-
ria facilmente ter dado uma de Rihanna e lançado mais alguns singles desse 
mesmo álbum, como Oxygen, que tem agudos lindos e fala de um amor num 

mundo feito de pessoas rabugentas. Prestes à chegada do segundo álbum 
da cantora, Breakthrough (em agosto), eu recomendo Coco ao bom 

e velho estilo da publicidade de commodities. É agradável de 
ouvir, tem letras bonitas e relaxa. Precisa mais?

O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários indivi-
duais, intransferíveis e aleatórios sobre os 

CD indicados (ou não). As opiniões emitidas não 
são de responsabilidade do 

autor do texto.

Tolerável

Delicado

Supremo

Slow Motion

Chuvoso

Elegante

Pra quê?

Intimista

Forever

COCO
COLBIE CAILLAT2007 • Universal • 12 faixas

Pop • R$ 14,90 (siciliano.com.br)

Indicado por:Tiago Aramayo
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Há indícios de êxito nas questões que 
demandem sigilo, loteria, jogos, espor-
tes e casamento. Dia para resolver pro-
blemas fi nanceiros. É hora de buscar 
um ponto de equilíbrio.

Não é um dia favorável para tratar de as-
suntos relacionados ao dinheiro, mas mui-
to bom para entabular negócios e obter 
novos conhecimentos profi ssionais, para 
serem postos em prática brevemente.

Momento em que sua moral e reputação 
estarão em jogo se entrar em contato com 
pessoas de caráter duvidoso. Este será o 
período de você repensar suas atitudes e 
de decidir o que realmente deseja. 

Certas possibilidades de realização profis-
sional que pareciam trazer bons resultados 
poderão ser adiadas. Os novos rumos da sua 
vida ganharão mais consistência e força. Ten-
te não deixar sentimentos mal resolvidos.

Dia um tanto quanto agitado para você. 
Mas, para que tudo saia a contento, de-
verá tomar uma atitude otimista e inteli-
gente e evitar o nervosismo que de nada 
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. 

Boas indicações de esperança 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.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Problemas no ambiente familiar. Soluções 
que pareciam positivas precisam ser rea-
valiadas. Momento benéfi co para iniciar 
algum tipo de associação ou de participa-
ção com uma pessoa de seu convívio.

Presságios dos mais favoráveis a você. Pro-
pício aos encontros amorosos, para reatar 
velhas amizades, para harmonizar-se com 
parentes, e para entender-se perfeitamente 
com os amigos. Êxito profi ssional e social.

Para obter boa posição no campo 
profissional, tudo dependerá de 
você, aproveite a fase que é ótima. 
Êxito social, muito romantismo à 
noite. Boa saúde. 

Pessoas amigas estão propensas a co-
laborar com seus projetos e aprimorar 
suas idéias. Momento feliz para a vida 
amorosa. Período tranqüilo. Não fan-
tasie demais.

Total renovação das oportunidades e de 
suas motivações. Recuperação da vita-
lidade física e da autoconfi ança. Maior 
poder de decisão. Questões e disputas 
deverão ser deixados de lado.

Poderá obter os resultados pretendidos 
profi ssionalmente devido ao bom fl uxo 
da Lua. Pode iniciar negócios e tratar de 
assuntos pessoais e será bem sucedido. 
Vida fi nanceira mais movimentada.

Cascavel
Hannah Montana - O Filme: Musical 
– 102 minutos / Dublado/ Livre. Cine 
West Side Sala 1. Sexta/ Sábado e Do-
mingo às 14h30 e Segunda e Terça às 
14h15 e  19h00.

Uma Noite no Museu 2: Aventura – 
105 minutos/ Dublado / Livre. Cine 
West Side Sala 1. Sexta/ Sábado e Do-
mingo às 16h30; 19h00 e 2h:00, Segun-
da e Terça às 16h15 e 20h50.

A Era do Gelo 3: Animação – 94 minu-
tos/ Dublado / Livre. Cine West Side 
Sala 2. Sexta/ Sábado e  Domingo às 
14h00, 15h50, 17h35, 19h35, 21h30; Se-
gunda e Terça às 14h30, 16h30, 19h15 e 
21h05. Cine JL 1. Sex. Sab. Dom. Seg.Ter: 
14h00, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20. 
Cine JL 2. Sab. Dom. 14h00, 15h50 e 
17h40;  Qua. Qui.  14h00, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20. Cine JL 3. Qua. Qui.  
14h00, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20. 

Minhas Adoráveis Ex Namoradas: 
Comédia / 100 minutos/ 12anos/Le-
gendado. Cine JL 2. Sáb. Dom. 19h30 
e 21h30; Sex. Seg. Ter. 15h30, 17h30, 
19h30 e 21h30.

Transformers : A Vingança dos Derro-
tados: Ação / 147 minutos / 12anos/
Legendado. Cine JL 3. Sex. Sab. Dom. 
Seg. Ter. 15h00, 18h00 e 21h00. Cine 
JL 4. Qua. Qui. 14h40, 17h30 e 20h30. 
Sex. Sáb. Dom. Seg. Ter. 14h40, 17h30, 
20h30.

*Estreia dia 15/07/2009 de ‘Harry Pot-
ter e o Enigma do Príncipe’

Toledo
A Era do Gelo 3: Animação – 94 mi-
nutos/ Dublado / Livre. Cine Panambi 
1. Diariamente: 16h30, 19h20 e 21h00. 
Quarta, Sábado e Domingo, também 
às 14h50.

Transformers : A Vingança dos Derro-
tados: Ação / 147 minutos / 12anos/
Legendado. Quarta, Sexta, Sábado 
e Domingo: 15h30, 19h00 e 21h30. 
Segunda,Terça e Quinta: 15h30 e 
20h00. 

*Estreia dia 15/07/2009 de ‘Harry Pot-
ter e o Enigma do Príncipe’

Foz do Iguaçu
Uma Noite no Museu 2 - Comédia/
Aventura - Livre - Dublado - Duração: 
1:47min. Cine Cataratas 1: Sexta, Saba-
do, Domingo, Segunda e Terça: 19h30 
e 21h50.

  O Exterminador do Futuro: A Salvação 
- Ação- 14 anos- Legendado- Duração: 
1:54min. Cine Cataratas 1: Sexta, Sabado, 
Domingo, Segunda e Terça: 14h40 e 17h10.

Transformers - A vingança dos Derro-
tados: Ação/Ficção Científi ca- 10 anos- 
Legendado- Duração: 2:30min. Cine 
Cataratas 1: Quarta e Quinta: 15:20h, 
18:20h e 21:20h. Cine Cataratas 3: Sex-
ta, Sabado, Domingo, Segunda e Terça: 
15h20, 18h20 e 21h20. Cine Boulevard 
2: Diariamente: 16:20h, 19:20h, 22:30h.

Intrigas de Estado: Suspense/Th ril-
ler-    14  anos- Legendado- Duração: 
2:07min. Cine Cataratas 2: Diariamen-
te: 16h30, 19h00 e 21h30.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe 
(estreia 15/07/09): Aventura- 10 anos- 
Legendado- Duração: 2:33min.  Cine 
Cataratas 3: Quarta e Quinta: 15h30, 
18h30 e 21h30. Cine Boulevard 1: Quar-
ta e Quinta: 16h00, 19h00 e 22h00.

A Era do Gelo 3: Animação- Livre- Du-
blado- Duração: 1:38min. Cine Cata-
ratas 4: Diariamente: 14h00, 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h00. Cine Boulevard 
3:  Segunda a Sexta: 18h00, 20h00 e 
22h15; Sábado e Domingo: 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h15.

Hannah Montana: O Filme: Comédia 
Musical- Livre- Dublado- Duração: 
1:44min. Cine Boulevard 1: Sexta, Saba-
do, Domingo, Segunda, Terça: 17h00, 
19h30 e 22h00. Cine Boulevard 4: 
Quarta e Quinta: 17h00 e 19h30.

A Mulher Invisível: Comédia- 14 anos- 
Nacional - Duração: 1:45min. Cine 
Boulevard 4: Sexta, Sábado, Do-
mingo, Segunda e Terça: 
17h30, 19h40 e 
21h50 e às 
Quartas e 
Q u i n t a s :  
21h50.

“Que tipo de realidade pertence ao psi-
quismo subjetivo? A realidade do psi-
quismo interior é a do signo. Sem ma-
terial semiótico, não se pode falar em 
psiquismo. Pode-se falar de processos 
fisiológicos,de processos do sistema ner-
voso, mas não de processo do psiquismo 
subjetivo, uma vez que ele é um traço 
particular do ser, radicalmente diferente, 
tanto dos processos fisiológicos que se 
desenrolam no organismo, quanto da rea-
lidade exterior ao organismo, realidade à 
qual o psiquismo reage e que ele reflete, 
de uma maneira ou de outra. Por natureza, 
o psiquismo subjetivo localiza-se no limite 
do organismo e do mundo exterior, vamos 
dizer, na fronteira dessas duas esferas da 
realidade. E nessaregião limítrofe que se dá 
o encontro entre o organismo e o mundo 
exterior, mas este encontro não é físico: o 
organismo e o mundo encontram-se no sig-
no. A atividade psíquica constitui a expres-
são semiótica do contato entre o organismo 
e o meio exterior. Eis porque o psiquismo 
interior não deve ser analisado como uma 
coisa; ele não pode ser compreendido e ana-
lisado senão como um signo”.

Mikahil Bakhtin em ‘Marxismo e Filo-
sofia da Linguagem’

“A consciência da importância de estudar a 
natureza do signo para reconhecer os tipos 
de discursos levou Mikhail Bakhtin a formular 

um dos mais férteis pensamentos sobre 
o assunto. Em síntese, fala-nos o teórico 
soviético em seu Marxismo e filosofia da 
linguagem que é impensável afastarmos do 
estudo das ideologias o estudo dos signos, 

e que a questão 

do signo se prolonga na 
questão das ideologias. Há 
entre ambas uma relação de 
dependência tal que nos le-
varia a crer que só é possível 
o estudo dos valores e idéias 
contidos nos discursos atentando 
para a natureza dos signos que os 
constroem. Assim sendo, os recursos 
retóricos que entram na organização 

de um texto (ver parte 1 deste livro) não 
seriam meros recursos “formais”, jogos vi-

sando “embelezar” a frase; ao contrário, o modo 
de dispor o signo, a escolha de um ou outro recurso 
lingüístico, revelaria múltiplos comprometimentos 
de cunho ideológico. Mas, como ocorreria a relação 
entre signo e ideologia? Um produto ideológico faz 
parte de uma realidade (natural ou social) como todo 
corpo físico, instrumento de produção ou produto de 
consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete 
e refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Tudo 
que é ideológico possui um significado e remete a algo 
situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é 
ideológico é um signo. “Sem signos não existe ideologia.”

Adilson Citelli em ‘Linguagem e Persuasão’.
 

“A experiência nos ensina que nem todo óbvio é tão óbvio 
quanto parece. Assim, é com uma obviedade que começamos 
este trabalho: toda prática educativa envolve uma postura te-
órica por parte do educador. Esta postura, em si mesma, im-
plica – as vezes mais, as vezes menos explicitamente – numa 
concepção dos seres humanos e do mundo. E não poderia 
deixar de ser assim. É que a processo de orientação dos 
seres humanos no mundo envolve não apenas a associa-
ção de imagens sensoriais, como entre os animais, mas, 
sobretudo, pensamento-linguagem; envolve desejo, 
trabalho-ação transformadora sobre o mundo, de que 
resulta o conhecimento do mundo transformado. 
Este processo de orientação dos seres humanos no 
mundo não pode ser compreendido, de um lado, 
de um ponto de vista puramente subjetivista; de 
outro, de um ângulo objetivista mecanicista. Na 
verdade, esta orientação no mundo só pode ser real-
mente compreendida na unidade dialética entre sub-
jetividade e objetividade. Assim entendida, a orienta-
ção no mundo põe a questão das finalidades da ação 
ao nível da percepção crítica da realidade”.

Paulo Freire em “Ação Cultural
Para a Liberdade”.

Arquivo de texto
Na terça-feira termina de ser publicado 

no blogue do Núcleo ALT de Cinema as mais 
de 40 matérias sobre o cinema de Cascavel que fazem parte 

do arquivo de texto inicial do projeto. A disponibilidade desse arquivo foi 
um dos pontos motivadores para a criação do Núcleo, e, desde o início 
das atividades, em novembro de 2008, vinha sendo digitado e publica-
do. Agora, a iniciativa, que já é o maior banco de textos, fotos e vídeos 
sobre o cinema local, dá mais um passo. 

A partir de agora começam a ser pensadas exibições, discussões e 
ofi cinas de produção. Sugestões são bem-vindas. Evidentemente, o 
registro do cinema cascavelense por meio da pesquisa e republi-
cação de matérias continua.

Que mordomo é esse?
A comédia caipira Que Mordomo é Esse?, dirigida por 
Andoza Ferreira (o Abacate) e roteirizada por Acir Koch-
manski, ambos pioneiros do cinema local, ainda não en-
trou em cartaz nos cinemas da cidade como os jornais 
anunciaram. Estamos aguardando.

Seleção ALT
Match Point (2005), de Woody Allen

Alguns fi lmes se fazem bons pelo todo, outros por uma 
‘sacada’ que foi bem trabalhada e funciona enquanto ar-
gumento. É esse o caso de Match Point. A ideia de que a 
técnica apurada do tenista se reduz a uma questão de sorte 
quando a bolinha toca a rede e pode cair para qualquer lado 
resume basicamente todo o fi lme. E a metáfora funciona.

O fi lme conta a história do ex-jogador de tênis Chris Wilton 
(Jonathan Rhys Meyers), um aproveitador que chega à alta 

classe britânica casando com a gentil e inocente Chloe (Emi-
ly Mortimer), fi lha de um investidor da bolsa de valores. 

Entretanto, Wilton não consegue livrar-se da paixão por 
Nola Rice (Scarlet Johansson), noiva do melhor amigo.

Woody Allen deixa um pouco de lado o ‘humor 
neurótico e inteligente’ e faz um drama refi na-

do, quase que um ensaio sobre a luxúria 
e suas consequências. Dá à 

história um tanto comum 
um toque criativo próprio 

do seu jeito de fi lmar. O 
ritmo é difícil, a trilha é 
boa e Emily Mortimer 

brilhante. Os pontos 
baixos fi cam para 
as atuações dos 

protagonistas , 
em especial de 
Johansson, que 
há tempo vive 
dos mesmos 
personagens.

Anderson
Antikievicz Costa
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PARTE 3

Uma reflexão inicial sobre as tangências
entre o Jornalismo Literário e

o Cinema DocumentárioNesta úl-
tima etapa da dis-

cussão a respeito das pos-
sibilidades de imbricamento entre o 

Documentário e o Jornalismo Literário, o 
objetivo é esboçar as relações desse gênero 
jornalístico narrativo e estilístico com o do-
cudrama, o cinema verdade e o cinema 
direto. Além disso, se falará de forma 
introdutória sobre a característica 
comum entre os meios: a asserção, 
da pesquisa de Fernão Ramos, e se 
finalizará com encaminhamos para 
continuidade da pesquisa.

Ponto sobre o 
docudrama

Para Estevam Freitas, o Jornalismo 
Literário serve mais à ficção do que ao 
documentário. Para ele “não é raro o rotei-
ro cinematográfico que usa as técnicas do novo 
jornalismo”. O diálogo com o cinema de documen-
tário é muito menor e frágil. O famoso jornalista 
Michael Herr confirma a regra. “Herr escreveu os 
roteiros de Apocalypse Now [dirigido por Francis 
Ford Coppola] e Full Metal Jacket [de Stanley Kubri-
ck], dois grandes filmes de... ficção”.

É nesse cenário que surge o docudrama, “um híbri-
do que ficcionaliza situações dramáticas reais”, como 
resume o professor Valerio Fuenzalida, diretor do cur-
so de Pós-Graduação em Estudos de Audiência da Fa-
culdad de Comunicaciones da PUC do Chile. A profes-
sora Regina L. Péret DellĹ Isola, da Universidade Federal 
de Minas Gerais e doutora em Estudos Linguísticos/
Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, complemen-
ta: “Trata-se de uma mistura de documentário (gênero 
textual que se caracteriza por um filme que registra, in-
terpreta e comenta um fato real, um ambiente, ou de-
terminada situação; procura servir de base material de 
conhecimento, disposta de maneira que se possa utilizar, 
como um documento, para consulta, estudo, prova, etc.) 
e de drama (em seu sentido estrito, etimológico – drama é 
uma "ação imitada no palco por atores", tragédia, peça de 
teatro. A palavra “drama” deu o adjetivo ao "gênero dramá-
tico" na Poética de Aristóteles)".

Para Freitas, “Docudrama é um filme como Os Eleitos, base-
ado no livro de Tom Wolfe [um dos precursores do Novo Jor-
nalismo]. Sabemos que as coisas aconteceram mais ou menos 
daquele jeito mesmo. Um romance aqui, uma ruptura familiar 
ali, o que importa é a verve do autor, seu humor cáustico, ao 
mesmo tempo em que sua voz, seu sentido para o épico e o 
lírico. Olga, O que é isso companheiro e Ônibus 174 são bons 
exemplos brasileiros de docudrama”.

Considerações sobre
o cinema-direto

O cinema-direto surge na década de 1960 de encontro às ideias do 
cinema-verdade ao preconizar a invisibilidade dos realizadores e a au-
sência do narrador, tendo por justifi cativa a necessidade de a ação de-

senvolver-se de forma imediata frente ao espectador e com o mínimo 
de interferência possível. Entreatos e Nelson Freire, de João Moreira 

Salles, são apontados como representantes dessa corrente.

Érika Morais, na discussão que promove em busca das relações 
existentes entre o Jornalismo Literário e o cinema documentá-

rio de Coutinho, fala sobre a captação direta: “Surgido nos Es-
tados Unidos, a partir do trabalho dos cineastas Robert Drew 

e Richard Leacock, o cinema-direto caracteriza-se pela ideia 
de realismo, observação, a invisibilidade da equipe de reali-

zadores e ausência de narração. Com câmeras mais leves, 
som sincronizado com a imagem e fi lmes mais sensíveis, 

Drew e Lecock procuraram captar a realidade com o mí-
nimo de intervenção possível do cineasta e sua equipe. 

Para o cinema-direto, a realidade deve ser transmitida 
ao espectador de forma menos intermediada possí-

vel, por isso o nome “direto”. Muito se tem produzi-
do no recente documentário brasileiro sob infl uên-

cia desta escola, como os excelentes: Nelson Freire, 
de João Moreira Salles, e Justiça, de Maria Ramos”.

O cinema-verdade 
que não é o
do Vertov

Utilizando as mesmas tecnologias 
do cinema-direto norte-americano, 

surgiu na França o cinema-verdade, 
cujo principal nome é o do cineasta 

Jean Rouch. “Diferente do cinema-
direto, o cinema-verdade faz uso, 

prioritariamente, da entrevista, 
na qual é registrado não só o 

entrevistado, mas o aparato 
fílmico, o cineasta e a equi-

pe de fi lmagem. Enquanto 
o cinema-direto se recusa a 

Anderson
Antikievicz Costa
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dar visibilidade ao processo de fi lmagem, o cinema-verdade faz questão de expor 
esse processo, por acreditar que este faz parte da realidade (...). O cinema-ver-
dade utiliza a câmera como elemento catalisador da verdade na relação com 
seus personagens, em que todo momento fílmico é uma construção de reali-
dade. Aqui existe um pacto, implícito ou não, entre personagens, cineasta e 
espectadores, quando todos estão cientes da construção e condução cine-
matográfi ca, permitindo tomada de posições, respectivamente nas formas 
de encenação frente à câmera, sempre única, inédita, interação junto à 
encenação e recepção de acordo com a assimilação”, explica Morais.

Freitas corrobora o discurso: “O cinema-verdade, embora tam-
bém preconize o uso de equipe enxuta, vale-se, prioritariamente, 
da técnica de entrevistas nas quais se registra não só o entrevis-
tado, mas também a o cineasta e o aparato fílmico. No cinema-
verdade, uma pessoa fala para a câmera o que não falaria sem 
ela, age de uma forma como não agiria sozinha”.

O expoente do que se entende por cinema-verdade é Crô-
nica de um Verão, de Jean Rouch e do famoso sociológico 
Edgar Morin. Essa obra se insere na década de 1960 como 
ponto de reflexão sobre o propósito do documentário 
como exercício do real. Ela “coloca em crise o documen-
tário clássico-idealista, simulador de apreensão ou sín-
tese do real, e reinventa a não-ficção como linguagem e 
como conceito. E não apenas por uma questão filosó-
fica, a partir da impossibilidade de se encontrar uma 
essência em uma representação, mas por questão de 
metodologia”, explica o crítico Cléber Eduardo.

A partir desse momento, espectador, personagens 
e diretor se encontram na encenação do cotidiano. 
Bragança afirma que, depois do cinema-verdade 
de Rouch, é constituído um cinema de não-ficção 
renovado recolocado no lugar de construção, de 
fabulação, de gestos mais do que eventos. Se-
gundo Freitas: “Assim foi, em primeiro lugar, 
com Flaherty e seus Homem de Aran e Na-
nook. Procedimentos estilísticos como narra-
ção fora de campo, entrevistas, iluminação 
expressionista, fazem parte de seu reper-
tório. A mesma coisa acontece com o Er-
rol Morris de Thin Blue Line. A fina linha 
(“thin line”) entre a verdade e a não-ver-
dade está onde? Morris encena sequên-
cias, encena o crime que o documen-
tário quer desvendar, tensionando os 
limites, questionando o espectador”.

Sobre a
relação feroz

Fernão Ramos afirma que 
o documentário, muito 
além de classif icações, é 
caracterizado pela as-
serção. “A desconstru-
ção é importante, mas 
não é tudo, é preciso 
pensar o diretor e sua 
presença, sua af ir-
mação como sujeito 
e autor (. . .). O ci-
nema documental 
é voltado para 
o instante (.. .). 
Flaherty esta-
va lá, Flaherty 

morou onde 
a circunstância da to-
mada transcorre”.

Ele corrobora Bill Nichols, que 
defende em Introdução ao Docu-
mentário que “a voz (do autor) não 
se restringe a um código ou carac-

terística, como o diálogo ou o co-
mentário narrado”, mas que 
“é formada pela interação 
de todos os códigos de um 
filme e se aplica a todos os 
documentários”.

Freitas relaciona esses 
discursos e questiona: “A 
‘imersão’ de Flaherty no seu 
mundo, apontada por Fer-
não Ramos e a ‘voz’ a que 
se refere Bill Nichols, acaso 
não são dois dos elementos 
que Norman Sims agrupa 
como traços distintivos do 
jornalismo literário? É pos-
sível aproximar as vozes de 

um e de outro código? Todo 
documentário supõe um sujeito e 

seu estar-no-mundo...”. 

Encaminhamentos
Ainda de acordo com Freitas, a grande repor-

tagem tradicionalmente tem gerado repertório 
de temas e de esquemas de abordagem para o 
docudrama. “O diretor de cinema, seja de um do-
cumentário ou de um docudrama, que não beber 
nesta fonte, revela uma ingenuidade impossível e 
anacrônica”. Central do Brasil, premiada ficção de 
Walter Salles, por exemplo, partiu de um documen-
tário que ele havia feito com uma detenta que escre-
via cartas tal qual no filme. “Ponto a favor da defesa 
que Tom Wolfe faz do realismo como gerador de situ-
ações dramáticas de grande intensidade”.

George Butler caracteriza In � e Blood, documentário 
sobre caçadores que dirigiu, como New Journalism Cine-
matogr áfi co a partir do momento que tenta “aderir à reali-
dade factual” e “dar uma estrutura dramática aos fatos”, diz 
ele. Da mesma forma que Errol Moris em � e � in Blue Line. 
“Por outro lado, o jornalismo leva certa vantagem sobre o do-
cumentário. A presença da câmera altera a realidade que ela 
quer revelar, como mostra Fernão Ramos em seus textos im-
perdíveis. ‘O olho do escritor, no entanto, não é nem mais nem 
menos intrusivo do que a mente que está por trás dele’, escreve 
Kevin Kerrane, organizador da coletânea � e Art of Fact. A liber-
dade do jornalista de mudar o ponto de vista em um segundo, 
mergulhar na psique do personagem ou dele mesmo, tornam o 
Jornalismo Literário a ferramenta insuperável do nosso tempo”.

Ao se fazer um paralelo entre os períodos de surgimento, pode-
se aproximar de forma relevante o nascimento do cinema-direto 
com o Novo Jornalismo nos Estados Unidos. Ambos vêm propor 
rupturas no contexto da década de 1960. O cinema-direto dian-
te do cinema-verdade, e o Novo Jornalismo em relação à maneira 
como se fazia jornalismo dentro das redações, ao estabilishiment. 

O método de captação direta e a preferência pela mínima inter-
ferência no objeto de retrato em perspectiva com o texto de Tom 
Wolfe também se revelam próximos. Entretanto, o princípio de se ter 
um documentarista ausente é mais relacionável ao modo contempo-
râneo e ‘objetivo’ de se fazer jornalismo, já que o New Journalism preza 
muitas vezes pela presença da primeira pessoa. 

Da mesma forma, a vivência de Flaherty com os personagens 
e no contexto documentado no cinema-verdade se aproxima do 
Novo Jornalismo no que diz respeito à busca pelo aprofundamen-
to por meio da convivência. Flaherty, porém, manipulava a situa-
ção, que não é uma premissa jornalística.

Sendo assim, sobre o Documentário e o Jornalismo Literário, após 
identifi cadas aproximações estéticas e narrativas, observado o apro-
veitamento do material jornalístico pela fi cção e pelo docudrama, 
identifi cadas as tangências com os princípios e o contexto histórico 
do cinema-verdade e do cinema direto, é certo afi rmar que se torna-
ram evidentes pontos congruentes consistentes. 

Porém, a aproximação entre esses gêneros profi ssionais ainda se deve à 
análise acadêmica e, apesar de possível, ainda está longe de se confi gurar 
instrumental de produção fílmica. Os aspectos que norteiam a produção 
jornalística literária até então não são comuns enquanto ferramentas na 
realização documental, fazendo com que o diálogo entre Jornalismo Lite-
rário e Documentário ainda seja limitado às similaridades. 
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