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Quando da realização da exposição PARALISIAS, e solicitado a 
mim que fi zesse o texto de abertura, não estava seguro de que 
poderia escrevê-lo porque o tempo naquele momento era muito 
curto (menos de 24 horas originalmente). De fato, o texto em 
si não surgiria sem que minha esposa insistisse. Esta negação 
inicial e reticência a escrever decorrem um pouco do fato de 
eu mesmo ter pedido ‘a conta’ como associado da AAPLAC 
(Associação dos Artistas Plásticos de Cascavel), o que nem 
vem ao caso agora.

O texto de PARALISIAS não é só “uma obra-de-arte, 
né?”; o texto em questão faz parte da mostra de arte 
contemporânea na qual os artistas aderiram a um tema 
em particular (neste caso a situação atual da cultura 
na cidade e de como se pensa na atualidade, produto 
de inefi ciências anteriores), assim, o texto teórico se 
faz de transmissor de ideias e de nota introdutória 
a quem assiste pela primeira vez a exposição.

Este “indivíduo”, ”rapaz”, “moço”, “estranho”, 
“estrangeiro”, como em várias oportunidades 
tem perguntado a uma quantidade determi-
nada de pessoas (acho mais direito Andrés, 
o “chileno”, como já falaram outros secre-
tários num tom mais coloquial), refere-se 
a minha pessoa, e estou disposto a dar a 
cara de igual a igual, e sem rodeios. Você 
não acha que a melhor forma de ter co-
nhecimento do que se passa pela mi-
nha cabeça é vir direto à fonte e não 
com bate-papos ‘secundários’?

Considero urgente defender os ar-
tistas Luiz Carlos Brugnera e Nelson 
Josefi , que fi zeram o possível den-
tro de suas condições como fun-
cionários públicos. Considero 

covardia e falta de profi ssionalismo 
fazer um comentário se utilizando 
a cada momento de um triste even-
to pessoal, afi nal de contas é passado 
(ou você acha que é a primeira pessoa a 
perder um fi lho?). Usá-lo como desculpa 
no momento em que alguém difere do 
seu parecer, com o peso da sua condição 
como secretária de cultura, é evidência de 
despreparo mediático e faz da sua atual po-
sição mera maquiagem política. 

Se o que você requer são fatos que comprovem 
os esforços por estes dois artistas, primeiro deve 
lembrar o que é exatamente um assessor. Segundo 
o dicionário da língua portuguesa, assessor é a ‘Pes-
soa que tem como função profi ssional auxiliar um 
cargo superior nas suas funções’. Isto signifi ca que eles 
não eram aparatos executores na época, se fosse assim 
o monumento da praça da Bíblia estaria neste momen-
to construído (aproveito para lembrar que o projeto está 
aprovado e é hora de começar), sem contar as inúmeras 
obras públicas que tentaram gerir.

Sei que por enquanto você não me conhece, mais assim 
como minas palavras (ou letras, se prefere), estaremos em 
contato. Francamente, vou deixar de me conter, como fi z 
na vez anterior com o texto da exposição PARALISIAS (sim, o 
texto da mostra está leve, porque considerei editá-lo antes de 
o publicar, sendo benevolente e pensando que esta nova admi-
nistração merecia o ‘benefi cio da dúvida’).

Aproveito para informar a senhoria que minha ‘situação’ com o 
consulado e com outras pessoas é de completa legalidade.

* Artista e curador independente, associado da ACA (Artes Contemporáneas Asocia-
das, Chile) e da Laalvaca (Gestores Culturais, México). artesemcascavel.blogspot.com

Resposta à
secretária de

Cultura de
Cascavel, Judet
Bilibio, de Andrés
Castillo Vildósola*

Referente às matérias Evidên-
cias de uma cultura desequi-

librada e A cultura do entre 
mortos e feridos, publicadas 
na edição 75 do Gazeta ALT.

Alimente-se

Geralmente, clico mais em “Retire-me da lista” do que em afi rmativas contrárias. É certo que até um tempo atrás as 
newsletters faziam a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Não que eu tenha recusado a todos os e-mails que 
resumem informações sobre determinados sites ou serviços, mas só recebo algumas muito específi cas, ou melhor, 
aquelas que vêm de sites que não possuem um feed.

A situação é a seguinte: antigamente, quando você queria gerar algum interesse pelas coisas novas que 
colocava no site ou no blogue (Alguém já fez isso com blogue? Haja desespero!), aumentar o acesso ou 
simplesmente fazer com que as pessoas interessadas no conteúdo que você disponibilizava não preci-
sassem dar F5 de dois em dois minutos, você criava uma newsletter, um e-mail enviado para muitas 
pessoas cujo conteúdo representava o que você atualizou há pouco. Para fazer isso, duas opções: 
manualmente ou por meio de um administrador, que gera a newsletter automaticamente a 
partir das atualizações feitas no site.

Ótimo, isso é perfeitamente possível, principalmente se os seus leito-
res, seguidores, público-alvo ou afins não souberem o que é feed. 
E muita gente não sabe. Porventura, talvez nem você 
saiba. E aí começa o problema, já que nem to-
dos querem receber o seu e-mail periódico. Eu, 
particularmente, prefiro que o conteúdo dos en-
dereços que acompanho apareça devidamente 
organizado por grupos de assuntos, em ordem 
de importância e que eu possa acessá-lo de qual-
quer computador conectado à Internet. E isso é 
o que faz um agregador de feed.

Do começo. Feed é um sistema de distribuição 
de conteúdo por meio da reunião simplificada 
das atualizações de um site. Essas atuali-
zações ficam armazenadas em um ar-
quivo de extensão xml que pode ser 
adicionado em um leitor capaz 
de reunir feeds de vários sites, 
chamado de agregador de 
feed. Esses agregadores 
atualizam automatica-
mente os arquivos dos 
sites inscritos e possi-
bilitam com isso que 
você saiba o que um 
determinado site 
atualizou sem que 
você entre na página 
original. É a mesma 
função da newsletter, 
mas de forma mais 
organizada e menos 
trabalhosa.

Os agregadores dis-
poníveis são divididos 
em dois tipos: os de bai-
xar e ter no computador, 
os chamados agregadores 
desktop; e os baseados em web. 
Recomendo usar os do segundo 
tipo, que armazenam as inscrições 
on-line e permitem que você as acesse 
ao logar o seu perfi l de qualquer compu-
tador conectado. De fato, ninguém aqui já 

experimentou um agregador de mesa, portanto, só indicaremos os 
web, com grande predileção ao Google Reader.

O Bloglines (bloglines.com) parece ser o mais usado pelos que 
acompanham feeds e faz o que a maioria faz: possibilita orga-
nização dos feeds em pastas, permite o compartilhamento das 
inscrições, faz buscas dentro do sistema – inclusive com retor-
no de outros usuários –, disponibiliza interface em português, 
é relativamente rápida e fácil de administrar. O que mais cha-
teou na experiência curta com o Bloglines foi a mal-resolvi-
da interface. Ela é desajeitada e não conseguiu substituir 
meu apreço pelo Google Reader.

A segunda tentativa de experimentação foi o Netvibes 
(netvibes.com), que conta, em relação ao anterior, com um 
layout muito melhor, mas de navegação um pouco mais 
complexa – nada que o fará não entender como fun-
ciona, ok? –. Ele funciona mais como um IGoogle ou o 
MyYahoo, em que é possível agregar à interface outras 
ferramentas além dos feeds – e-mail, Twitter, Facebook, 
previsão do tempo e afi ns –. É necessário perder um 
bom tempo para organizar a página e descobrir tudo 

o que ela oferece. Aliás, ainda não descobri como 
marcar todos os feeds como lidos, já que im-

portei as inscrições de um outro leitor 
(fato possível com os arquivos OPML, 

que possibilitam um back-up das 
suas inscrições). Um pouco mais 

pesado que o Bloglines, um 
pouco menos efi ciente que o 

próximo reader.

Nossa grande paixão é o 
Google Reader, ferramen-
ta do todo-poderoso da 
Internet para a leitura 
de feeds. Se você já des-
cobriu as vantagens do 
Gmail, vai adorar o Re-
ader. O esquema é bem 
parecido e o layout se-
gue o típico minimalis-
mo de toda a interface 
do grupo: muito branco 

e azulzinho. As ferramen-
tas são as mesmas dos an-

teriores, com a vantagem 
da facilidade de manuseio e 

relativa leveza. Além disso, a 
interação entre as ferramentas 

Google é sempre um artifício bem-
vindo para os que passam muito tem-

po conectados. Nós recomendamos.

***
A coluna de hoje foi feita com colaboração dos blogues Revolu-

ção Etc (revolução.etc.br), Tableless (tableless.com.br), ZeroSeis (zero-
seis.com.br) e Th alis Valle (thalisvalle.com), peritos em tecnologia e Internet.
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Entrevista com

 a Equipe ALT

Sobre as olimpíadas
 jornalísticas.Claro,

essa aqui

é a bibliografia

básica.Podemos bater umpapo sobre o cadernoALT? Algo bem informal...

Nossa, e vocênão teve medo?

O ALT está

para o jornalismo 

como a água

para o Miojo. Foi

um negócio

instantâneo.

Falem sobre a rapidezcom que o cadernofoi criado ecomeçou a circular.

Pois é, não

acreditar na

fonte é arriscado,

mas adoro viver

no perigo.

CMYK
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Eis que pela porta da 
Tabacaria passa pela 

primeira vez Maria. Da 
mãe de Cristo, só ocupa-

va o primeiro nome. E isto 
pouco eu sabia, até a ma-

drugada do outro dia, quan-
do com rimas ela eu acordaria. 

E, tudo o que por ela achei que 
sentia, acabou em prosa.

Versos ela não curtia. Nem tam-
pouco a ela palavra faltaria. Meu 

problema é que prosa me faltava, de 
noite ou de dia. E quando ao lado dela 

eu dormia, pensando em como fazer pra 
tornar simples a diabaria, prosa me faltava 

para convencer Maria.

De que poeta eu não era, mas que falta eu 
sentia. Então em uma noite fugaz, quando 

no meu quarto reinava a calmaria, confessei 
que não mais vivia, sem nas madrugas que 
viravam dia, cantar para ela, Maria, que em 
meu peito desfalecia.

E em uma semana ou duas passaria, mi-
nha vontade de ver Maria entrar e sair 
da Tabacaria. E de noitinha, sozinho no 
quarto eu leria Fernando Pessoa e acredi-
taria na possibilidade de, no dia seguinte, 
ela não passar pela rua afora.

O tempo passa, e por jocosas ironias, des-
cobri que da vida mulher era, a dita Maria. 
Perdi as contas, perdi tudo e, dos amigos, só 
ouvia “judiaria”. E que o pobre homem desistira 
da vida e se entregara para as cotias. Então, se 
mesmo homem fosse, uma decisão eu tomaria.

Acabaria de vez com uma das duas: eu mes-
ma, ou Maria. Foi que a noite se foi e chegou 
o dito dia. Onde uma das duas em seu leito de 
morte acabaria. Pois que a aventura picardia iria 
terminar com uma destas duas partes de alegria: 
o fim dos versos pra Maria.

Nem francesa, nem vadia. Nem princesa, nem his-
tória. Convidaria a moça para ao teatro ir, mas antes 
passaríamos pela confeitaria. E ao chegarmos ao des-

tino, enquanto tocava a sinfonia, eu decidiria com 
quem acabar: eu ou Maria.

Nada importava, agora em quase prosa, o que a 
sociedade pensaria. Em meio a um solo de vio-

lino, ofereci um cigarro e Maria me disse que 
jamais fumaria. E percebi o porquê, todos os 
dias, Maria, que nada da mãe de Cristo tinha, 

entrava na Tabacaria.

Por em prosa acreditar, que no mais imper-
feito do pretérito, nossa história acabaria com 
um corte na virilha, daquela que meu cora-

ção feria. E pela primeira vez que no presen-
te pensei, percebi que o sangue de Maria 
escorre pela minha mão macia.

* Jornalista por formação e escritor por desespero.

Pretérito
imperfeito
em quase
prosaRafael

Barzotto*
PATO BRANCO | PR

As mãos já 
estavam atadas 
a um mastro alto 
e fi rme no chão. 
O calor que ain-
da corava a face só 
provinha do nervo-
sismo sistêmico de 
um momento nun-
ca imaginado pela 
miserável. Logo as 

chamas lamberiam os 
pés e a verdadeira sen-

sação de calor começaria 
a enrijecer a pele. Enquan-

to ela esperava pela chama, 
ao olhar para o público à fren-

te tentava procurar algum rosto 
conhecido que tivesse vindo ofe-

recer conforto. E não havia. Os úni-
cos que esperavam por ela seriam 
aqueles que varreriam as cinzas para 
depois esquecer em algum lugar para 
o tempo espalhar por terra e ar.

Ela pensava no gato que ficou sem 
cuidados em casa e na panela com 
comida que deixou no fogão a lenha 
semanas antes de ser retirada do lar 
sem ao menos ter a oportunidade de 
deixar as coisas em ordem. Não dispôs 
sobre os ombros um traje melhor para 
sair à rua. Antes mesmo de pensar na 
hipótese já estava sendo arrastada como 
uma criminosa. As ervas que havia colhi-
do no dia anterior e que secavam ao sol 
foram sendo jogadas em um monte junto 
aos utensílios de trabalho, roupas e ma-
nuscritos. E o fogo as consumiu. 

Enquanto pensava os dias que haviam 
passado tentava somar o tempo que já esta-
va ali amarrada e em pé. As queimaduras nas 
pernas e outros flagelos a corroíam e nem 
havia tentativa de mudar a posição e nem se 
render à gravidade que a puxava para o chão. 
Suportava com a mesma tenacidade que 
havia negado qualquer acusação absurda 
de ter voado em vassoura, ter se deitado 
com o demônio e usar corpos de crian-
ças abortadas para feitiçaria. Enquanto 
pensava, um homem da Lei lia em voz 
alta as práticas comuns para pessoas 
como aquela miserável:

- As bruxas chegam cavalgando 
em bodes. Elas pisoteiam a cruz 
sagrada e são feitas para serem 
rebatizadas em nome do de-
mônio. Entregam suas roupas 
ao pai da mentira e beijam as 
suas partes traseiras. Depois 
bailam em círculo, esfre-
gando os corpos.

O homem da Lei lia 
essas afirmações ao pú-
blico do livro Malleus 

Pero que las
hay, las hay Oniodi

Gregolin
CASCAVEL | PR

Maleficarum e, ao fechar a obra, orde-
nou que fosse acesa a pira. A miserável 
que já implorava pela morte se fez fu-
maça e depois cinza. 

Index

Librorum
Se estivesse na mesma época que 

a pobre moça, nem seria insano de 
entrar num recinto que vendesse li-
vros. E foi numa tarde desta semana, 
quando minha rotina me levou ao 
Sebo do Paulinho (Travessa Jarlindo 
João Grando, 32), que a obra Malleus 
Malefi carum caiu em minhas mãos 
pela indicação do livreiro. Publica-
do no Brasil pelo título O martelo 
das Feiticeiras (Rosa dos Tempos, 
2005, 528 p.), o livro é uma tra-
dução do original publicado em 
1487 pelos dominicanos alemães 
Heinrich Kramer e James Spren-
ger. A obra surgiu do trabalho 
dos dois inquisidores nomeados 
pelo papa Inocêncio VIII, que os 
designou para combater a bru-
xaria e o satanismo em pessoas 
comuns no Norte da Europa. 

O manual criado pelos dois 
padres detinha informações 

de como identifi car as supostas 
feiticeiras, quais eram os hábitos 

delas, as práticas demoníacas, 
como combatê-las, condená-las e 

puni-las. Logo que foi lançada, os 
dois padres tentaram obter a apro-

vação da Universidade de Colônia 
que negou qualquer apoio. A obra 

foi considerada contra os princípios 
cristãos e colocada no Index Librorum 

Prohibitorum, a lista dos livros proibi-
dos pela Igreja Católica. Entretanto, a 

proibição do livro caiu como uma apro-
vação para a população; mesmo proibi-

do, teve dezenas de outras publicações 
nos anos seguintes, sendo muito usado 

como manual para que outros inquisido-
res combatessem as bruxas pela Europa.  

Em Cascavel, a obra chegou às mãos do 
livreiro Paulo Miranda por meio de um 

rapaz que se desfez do livro. “Só o prefácio 
da obra já é um presente para aqueles que o 

lerem. O que existia na época era uma tenta-
tiva de acabar com determinadas classes que 

propunham medo a um poder vigente. Por 
exemplo, a classe médica se sentia desfalcada 

com o trabalho de algumas mulheres fazendo 
partos, curando doentes por meio de ervas, e 

como a Inquisição estava ali foi o meio usado 
para acabar com essas mulheres”.
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Uma voz muito doce precipitou-se pela linha 
telefônica que por mais de meio relógio uniu 
Cascavel e Belo Horizonte. Para quem ouve da-
qui, a voz pequena de erres nada retroflexos soa 
música da mesma forma que o ofício pelo qual 
aquela que a pronuncia ficou conhecida. Fer-
nanda Takai não é só Pato Fu, a banda mineira 
que há 17 anos marca a música brasileira num 
pop rock não convencional e da qual é vocalis-
ta, é ainda lirismo, presença e bossa. Depois de 
gravar um álbum com músicas de Nara Leão, a 
cantora lança Luz Negra, DVD em que registra 
um pouco da intérprete que é: canta as músi-
cas de Nara e outras influências, além de apre-
sentar um visual fílmico único.

Fernanda Takai, em entrevista exclusiva ao 
Gazeta ALT, conta o lançamento, as origens 
e um pouco mais, no sempre tom de agrado 
que lhe é constante.

ALT – No show, você mergulhou em algo mais 
além do repertório de Nara Leão com músicas, por 
exemplo, de Duran Duran e Michael Jackson. Isso é 
uma forma de reproduzir um pouco das suas ins-
pirações musicais? Como foi o processo de escolha 
dessas canções?

Fernanda Takai – A escolha pra esse repertório adi-
cional foi totalmente minha. Eu queria mostrar bem 
nesse show, já que era um show de intérprete, o que 
eu gosto de ouvir, desde a infância até hoje, o que eu 
gosto de cantar e que as pessoas não tinham me visto 
cantando ainda em público. Só quem é muito amigo 
meu já sabe dessas preferências. Por cantar no Pato 
Fu já há tanto tempo, um pouquinho disso passa pra 
banda, mas como a gente é uma mistura de cinco in-
tegrantes, cada um com suas preferências musicais, 
não dá pra representar exatamente aquilo que cada 
um pensa individualmente. No geral, eu não acho dis-
cos ao vivo muito atraentes como ouvinte de outros 
artistas, eu só acho que ele se torna atraente quando 
realmente tem alguma coisa a mais que os discos de 
estúdio, por isso eu optei no CD por tirar mais da me-
tade das faixas do Onde brilhem os olhos seus e incluir 
todas essas músicas que não estavam no disco anterior 
de estúdio. Já no DVD, tem as 13 músicas do primeiro 
álbum solo, as sete músicas bônus e ainda mais uma mú-
sica na parte de extras sob a forma de videoclipe que é O 
ritmo da chuva, uma canção que eu tinha gravado com o 
Rodrigo Amarante em 2004. Todos os bônus que estavam 
espalhados por aí estão juntos agora no DVD e no CD.

ALT – O seu novo DVD vai para o público com le-
gendas em português, inglês, espanhol e japonês. 
Quais são as intenções desse projeto?

F. T. – Esse mercado internacional é cada vez mais 
interessante, porque com a Internet o público de lá 
tem acesso às músicas, aos clipes, são lançamentos 
simultâneos. Eu acho que faz uma grande diferen-
ça, assim como a gente assiste a fi lmes legenda-

dos, facilita muito mais a interface humana. 
Eu queria facilitar mesmo isso pra quem 

gosta da minha música, quem gosta 
de música brasileira ou música em 

geral entender o que eu estou 
cantando, o que eu escolhi 

cantar, qual o univer-
so lírico de cada 

música. A le-
genda mais 

estranha 

de todas é a japonesa, mas eu 
tenho um público grande no Ja-

pão, já fui quatro vezes ao Japão, 
pretendo ir mais, o DVD vai sair lá 

por um selo japonês que vem lan-
çando as minhas coisas e as do Pato 

Fu, então eu quis sob a forma de reco-
nhecimento desse público que eu tenho 

lá colocar a legenda em japonês também.

ALT – Você interpreta no show Kobune, 
a versão japonesa para a canção Barquinho 
conhecida na voz de Maysa. Qual a impor-
tância dessa ponte constante entre Brasil e 
Japão no seu trabalho?

F. T. – Eu sou neta de japoneses por parte 
de pais, o meu sobrenome Takai é genuina-
mente japonês e eu venho usando como meu 
nome de carreira já há 17 anos. Talvez muita 
gente não soubesse disso, mas eu tenho cer-
teza que no ano passado com o centenário 
da imigração japonesa muita gente to-
mou senso disso porque eu participei de 
vários eventos, dei bastante entrevista 
sobre esse assunto. A primeira vez que 
eu estive no Japão foi em 2005 e eu 
fi quei muito impressionada com o 
país e me reconheci bastante, re-
conheci as minhas origens, dos 

meus avós japoneses ali. Fiquei 
com vontade até de aprender a 

língua e fui fazer aula de japonês. 
Tenho estudado japonês já há três 
anos e essa versão do Barquinho, 

o Kobune [pronuncia-se kobunê], 
tá cantada em japonês certinho 
e quem quiser aprender já tem a 

legenda no DVD.

ALT – Roberto Carlos não autori-
zou a regravação de O Divã, música 

gravada por Nara Leão em 1978. Em 
compensação, você regravou uma 
canção de Fred Jorge (Você já me es-

queceu) que ficou conhecida na voz do 
Rei. O que você achou dessa decisão de 
Roberto Carlos? Algum ressentimento?

F. T. – Não, eu respeitei totalmente, porque é 
a música que fala do acidente dele, é uma mú-

sica linda de que eu gosto desde criança. Eu nem 
sabia o que era o divã, eu não compreendia o que 

era estar num divã naquela época, eu devia ter cinco 
ou seis anos na época em que eu ouvi bastante esse 
disco, e tenho escutado ele sempre e depois com a re-

gravação da Nara também. E fi z a tentativa de pedir a 
autorização, mas fora a Nara Leão ninguém mais regravou 
essa música. Eu compreendi perfeitamente as razões dele, 

é um texto forte, muito bonito, singelo, mas muito forte, 
muito pessoal, e eu me permito cantar de vez em quando no 
show essa música, mas gravar realmente eu não posso. E Você 
já me esqueceu é do mesmo disco, também é uma música de 

que eu gosto bastante. Fica a lembrança da minha admiração 
por esse disco com essa música.

ALT – Em entrevistas, os diretores do DVD Luz 
Negra comentaram a liberdade para trabalhar 

a estética do DVD, oscilando entre o preto e o 
branco, cores e tons pastéis, tendo claras re-

ferências ao cinema noir, a David Lynch e aos 
quadrinhos. Qual a relação dessa estética 

com o trabalho e como você vê a influência 
dela no conceito do show?

F. T. – Eu acho que o elemento fundamental 
pra gente por essa estética que foi sugeri-

da por mim – num primeiro momento eu 
mandei um e-mail cheio dessas referências, 

com link de cenas específi cas e tudo mais 
– vem porque o cenário do show e toda 

a iluminação desde que a gente estreou 
em março de 2008 mostrava esse 

tipo de imagem, menos cor, muito 
contraste, em alguns momentos 

quando entrasse 
cor seria muito es-
pecial. E essa ideia 
fi cou martelando 
na minha cabeça 
durante um ano até 
a primeira reunião 
que a gente fez com 

essa jovem equipe, o 
diretor mais velho tem 

29 anos, e eu contei tudo 
isso pra eles e pedi que a 

gente fi zesse um DVD di-
ferente de tudo que vinha 

sendo lançado atualmente. 
Esse mercado é hoje inundado 

todo dia por algum lançamento 
e eu achava e acho os lançamen-

tos muito parecidos, as escolhas 
de câmera, fotografi a, luz e tudo 

mais. Os DVDs em geral têm uma es-
tética que é a do sucesso, a estética da 

festa, da alegria, muita plateia e tudo. 
Eu queria fazer justamente um DVD 

contemplativo, um fi lme de um show, 
não gravar um show alegria máxima, eu 

queria que ele tivesse momentos muito cli-
máticos, bem importantes pra cada música, 
cada música tivesse um ambiente, um jeito 
dela. Tanto que dá pra assistir o DVD de for-
ma picada, parece que são vários videoclipes, 
cada música tem uma intenção e acho que 
eles fi zeram isso de uma forma magistral, eu 
fi quei muito surpresa com o resultado fi nal, 
foi além do que eu esperava. Eu esperava um 
material de alta qualidade, mas eu acho que 
a gente fez um DVD que é realmente dife-
rente das coisas que têm sido lançadas aqui 
no Brasil pelo menos.

ALT – Você se considera uma grande fã 
de quadrinhos e cinema?

F. T. – Gosto muito de artes em geral, 
cinema e quadrinhos estão incluídos. 
Tudo o que eu vejo que alimenta mi-
nha vontade de criar fica guardado 
na minha mente pra em algum mo-
mento eu poder usar isso de uma 
forma reciclada. Falando de um 
jeito mais simpático, aproveitar 
juntar as minhas ideias com essas 
ideias que eu vejo e que podem 
funcionar de uma forma mais 
pessoal pra mim.

ALT – Você se consolidou 
como uma cantora de pop 
rock e hoje é reconhecida 
como uma das grandes in-
térpretes de Bossa Nova. 
O que isso signifi ca para 
você e como a Bossa 
Nova infl uenciou o seu 
trabalho musical?

F. T. – O meu gostar 
da Nara vem de infân-
cia e eu acho que o 
fato de a gente ter 
tido uma cantora 
como ela, como 
a Astrud Gilber-
to também, faz 
com que eu exis-
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ta hoje como cantora, 
que exista espaço pra 
mim, que as pessoas 
gostem de ouvir canto-
ras assim. O Brasil vem 
dessa tradição de cantoras 
do rádio, de vozes impor-
tadas, que cantam mais pra 
fora e tudo mais, e quando 
a Nara apareceu com a tur-
ma da Bossa Nova, e o João 
Gilberto também cantando 
daquele jeito ao pé do ouvido, 
possibilitou a existência de uma 
outra escola, de um outro tipo 
de fã dessa música, desse jeito de 
cantar. Eu, a Rosa Passos que vem 
logo depois... até a Suzanne Vega, 
que é a cantora que eu mais gosto 
de acompanhar a obra, foi infl uen-
ciada pelas cantoras da Bossa Nova, 
em várias entrevistas ela fala declara-
damente isso, então é um tipo de in-
fl uência que viajou o mundo inteiro. Eu 
acho que a Diana Krall cantando Bossa 
Nova é totalmente infl uenciada por can-
toras como a Nara, como a Astrud.

ALT – A produção independente sem-
pre foi uma característica marcante do 
Pato Fu. Como você vê o cenário da pro-
dução musical hoje no Brasil e o estigma 
do independente e do mainstream?

F. T. – Eu já passei por vários lados: no início 
do Pato Fu, independente, por um selo pequeno; 
depois dez anos dentro de uma major; depois só 
distribuída por uma major; depois distribuída por 
um selo pequeno; e na minha carreira solo acabei 
voltando para uma gravadora independente, mas 
brasileira, não é uma major, mas é uma gravadora. 
Eu acho que a gente não pode separar o mainstre-
am e o meio independente como sendo totalmente 
ruim ou totalmente bom dos dois lados. Eu experi-
mentei com o meu disco solo, que no início foi fei-
to de forma totalmente independente, sem selo, 
sem gravadora, sem lei de incentivo, sem nada, a 
gente fez totalmente sozinho, e eu não consegui 
suportar o sucesso da independência. Quer dizer, 
tudo que o independente quer é tomar conta da 
sua produção, fazer o CD, por na loja, vender no 
show... e eu não dei conta do sucesso. Eu colo-
quei cinco mil cópias; acabaram em uma sema-
na. E eu tinha que ir à fábrica, esperar um mês 
pra entregar cinco mil cópias, que acabaram 
de novo, mas eu não sabia se podia fazer 10 
mil cópias, eu não sabia se ia vender, e eu 
não podia empatar o meu capital pessoal 
nisso. Então a gente vive esse dilema de 
estar no independente e se faz muito 
sucesso precisa da logística de um 
selo, porque você não consegue 
abastecer o mercado. Eu acho que 
hoje o Pato Fu sendo como é, 
uma banda que tem 17 anos e 
nove discos e tudo mais, ainda 
gerencia isso de uma forma 
efi ciente, a gente consegue 
rapidamente ir pra um 
lado e pro outro, mas eu 
acredito que um artista 
que toma esse susto 
fi ca meio perdido e 
acaba assinando. 
No meu caso, eu 
assinei porque 

eu tava solo, eu acho que uma banda 
tem um monte de gente pra dividir, 
pra fazer, mas no meu caso solo eu não 

consegui dar conta, precisei dessa logís-
tica de um selo. Eu recomendo a todo 

mundo sempre ouvir e analisar cada pro-
posta de negócio pra sua música, nunca 
se fechar pro “eu vou ser independente a 

vida toda” ou “eu vou ser de gravadora a 
vida toda”, acho que esse momento tecno-

lógico que a gente vive permite isso, as coisas 
mudam muito rápido, então pensa sempre 
no que vai ser melhor pra você, o que você dá 

conta de fazer, e avalie e faça se possível um 
contrato bacana, principalmente um contrato 

que te permita sair se você se sentir lesado, não 
tiver sua música sendo distribuída a contento.

ALT – Em seu blogue, está escrito que Paul 
McCartney ainda não deu retorno sobre cantar 
com você. Dos encontros que já ocorreram, de 
qual você mais gostou?

F. T. – O Paul é uma coisa difícil... mas ele vai es-
tar no Brasil em breve, quem sabe alguém conta 
pra ele que tem uma cantora que é apaixonada 
por ele (risos). Nesse tempo todo de carreira eu 
cantei com um monte de gente de que eu sou fã 
e foi uma grata surpresa que além de serem talen-
tosos são gente boa. Cantar com o Herbert Vianna 
no disco solo dele foi muito bom; gravar com a Rita 
Lee e fazer alguns shows com ela foi ótimo; estar 
com o pessoal todo da Bossa Nova, o Menescal, o 
Lira, Emílio Santiago, a Joyce, Leila Pinheiro, todas 
essas pessoas são pessoas que eu admiro, escuto em 
casa, escutei em algum momento da minha carreira, 
acho que são artistas fundamentais pra música bra-
sileira e tive oportunidade de estar com eles. Gravei 
com o Ira, cantei com os Titãs, fi z uma música recen-
temente com o Evandro Mesquita, da Blitz, que é a 
banda que eu mais ouvi quando tinha 11, 12 anos de 
idade. Quer dizer, pra mim é uma realização muito 
grande poder hoje me considerar colega de profi s-
são dessas pessoas e ser convidada por eles, não dá 
nem pra listar todo mundo, é muita gente, e todos 
os encontros me dão uma satisfação.

ALT – Você fez uma matéria para a Fashion TV 
na São Paulo Fashion Week temporada verão 
2010. Qual a sua ligação com moda?

F. T. – Eu tive esse convite de ser repórter por al-
guns dias. Venho me interessando por moda mais 
por conta até da atividade da banda, desde que a 
gente surgiu, num momento de fazer um videoclipe, 
capa de disco, cenário, fi gurino pra show, essas coi-
sas todas, eu passei a procurar gente que tinha a ver 
com o que eu gostava, tinha a ver com a minha música, 
e encontrei algumas pessoas. E a moda brasileira tem 
evoluído de uma forma incrível. Antes muitos artistas 
faziam isso “ah, vou viajar, vou pro exterior pra arrumar 
roupa pra próxima temporada de show, pra fazer foto”. 
Hoje você é superbem abastecido dessas mentes criativas 
de moda aqui no Brasil, e aí eu fi co hoje mais à vontade 
nesse universo, porque já faz um tempinho que eu tenho 
percebido essas pessoas, tenho conhecido muita gente boa.

ALT – Muitos não sabem, mas em 2007 você lançou um 
livro de crônicas publicadas originalmente em jornais 
(Nunca subestime uma mulherzinha, Panda Books, 2007). 
O que significa a literatura no seu trabalho e quais são as 
pretensões futuras nesse campo? 

F. T. – Eu tenho uma coluna semanal no Estado de Minas e 
quinzenal no Correio Brasiliense, e faz quatro anos que eu es-
crevo regularmente pra esses jornais, então tem um número 
bem grande de textos, mais de 250 textos, entre outros textos 
que eu já escrevi pra revistas e tudo mais. Eu não tenho mui-

ta pretensão nesse sentido, eu tenho um contrato e desde 
então tenho que entregar um texto que cada vez mais 

tem me dado vontade de escrever. No início, eu fi cava 
um pouco apreensiva, mas a cada semana que pas-

sa eu vejo que eu tenho sentido necessidade de 
escrever sobre algumas coisas e acho que esse 

exercício da escrita regular, com essa res-

ponsabilidade de me comunicar com 
um universo de leitores tão amplo, me 
fez escrever melhor a cada semana. E o 
lançamento do livro é só uma compila-
ção desses textos. Eu acho que eu conti-
nuo mais me sentindo à vontade como 
cantora, não como escritora. Eu acho 
que a leitura e a literatura são fermento, 
combustível pra nossa mente, pra nossa 
vida mesmo. Mesmo que eu não escre-
vesse, eu ia continuar sendo uma boa lei-
tora, acho que isso é importante.

ALT – E o que você gosta de ler?

F. T. – Eu sou meio infi el nesse sentido, eu 
gosto de ler um pouco de tudo, literatura dita 
trash de Stephen King, gosto muito de Sara-
mago, sou fãzona de Clarice Lispector, como 
de outros escritores novos, contemporâneos 
aqui no Brasil. A Cris Lisboa, que é gaúcha, mas 
mora em São Paulo, escreve muito bem, a Cla-
ra Averbuck também escreve bem. Eu gosto de 
um pouquinho de tudo também, gibi também, 
parou na minha mão eu leio.

ALT – Percebemos no seu trabalho, assim 
como no do Pato Fu, que vocês são muito soli-
dários e acessíveis com os fãs por meio de todo 
tipo de contato que vocês disponibilizam: o site, 
o seu blogue, coisas do cotidiano fora da músi-
ca, muitos extras e documentários de bastidores 
e afi ns. Como vocês chegaram a esse denominador 
de proximidade com o público e qual a importância 
desse contato para você?

F. T. – Eu acho que isso é uma coisa muito natural do 
Pato Fu. Quando não tinha Internet e até hoje eu faço isso 
ainda, eu respondo pessoalmente a todas as cartas, tem 
gente que escreve carta. Acaba o show, por exemplo, eu vou 
falar com fã lá fora, e tiro foto, e fi co um tempo, às vezes eu 
fi co mais tempo que o show com as pessoas no camarim, de 
tanta gente que eu atendo. E eu respondo a todos os e-mails, 
eu cuido do meu site, é uma coisa natural pra mim. A deman-
da é muito grande, o volume de gente conectada à Internet 
aumenta exponencialmente, então meu trabalho tem sido 
cada vez maior. Mas acho que tem uma contrapartida, tem 
uma base de fãs que dá valor a isso e que te sustenta, o 
próprio contato com a imprensa é muito facilitado 
nesse sentido se você gosta de fazer isso, se você 
tem espaço na sua vida pra fazer isso. Apesar 
de eu ter uma fi lha em casa e de viajar muito 
e de fazer várias coisas, eu faço questão de 
abrir um espaço pra poder continuar.

ALT – Pedimos no Twitter se al-
guém tinha pergunta para você e 
o publicitário Rodrigo Gonzato, 
de Toledo/PR, pediu que você 
dissesse quem escolheria para 
substituí-la no Pato Fu se um dia 
isso fosse necessário.

F. T. – Olha, o Pato Fu já fez um 
show sem mim e sem ninguém 
mais. Foi no dia que meu pai 
morreu, eu não consegui fazer 
o show e eles fi zeram. O John 
[Ulhoa] cantou, o Ricardo [Koc-
tus] cantou, e mais importante 
a plateia cantou, tudo, en-
tão eu não indicaria nin-
guém, acho que eles 
fi cam mais confor-
táveis pra falar 
sobre isso do 
que eu.
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N velas 

MALHAÇÃO  
SEGUNDA - Marina diz a Norma Jean 
que  vai  procurar Caio para esclarecer 
a história dos roubos. Luciano fica fu-
rioso ao saber que Veridiana o dopou e 
não aceita as explicações da moça. Filó 
se atrapalha e acerta Peralta. Iracema 
se sente sobrecarregada com a admi-
nistração do Terra Criança, a ONG de 
João. Peralta acorda a tempo de ouvir a 
confissão de Yasmin. 

TERÇA - Marina repele a atitude de Caio. 
Peralta e Yasmin quase incendeiam o 
apartamento na noite de núpcias. Alex, 
Bruno e Diego pensam em tirar Caio da 
banda. Os jovens dizem que Caio pode 
continuar morando no apartamento 
caso recupere os pertences  do loft no 
prazo de uma semana. Após conter o 
incêndio, Peralta passa mal por causa da 
fumaça e é obrigado a adiar a noite de 
núpcias com Yasmin.

QUARTA - Luciano reata o namoro com 
Veridiana e pede para ela não guardar 
mais nenhum segredo dele. Yasmin está 
chateada por não conseguir ter sua noi-
te de núpcias e Filó avisa que fará um 
ritual para acabar com as energias ne-
gativas no apartamento do  casal. Ada-
mastor diz a Peralta que o ajudará a ter 
sua noite de núpcias. Iracema e Juliana 
temem que as socialites sejam conser-
vadoras e sugerem que Marina organize 
um evento mais formal para apresentar 
a coleção do Terra Criança. 

QUINTA - Veridiana conta a Luciano 
que armou para ele ser demitido 

da loja de roupas em que 
trabalhava como 

vendedor. Ma-
rina revela a 

Domingas que enviou a encomenda para 
o loft sem que Caio soubesse. Fernandi-
nho, Marcelo e Bogumil acham que Caio 
foi o responsável pela devolução dos ob-
jetos e concedem mordomias ao rapaz. 

SEXTA - Caio se sente desconfortável 
com o beijo e Paloma conclui que ele é 
apaixonado por outra pessoa. Yasmin e 
Peralta fi nalmente conseguem ter a tão 
sonhada noite de núpcias. Caio usa seus 
conhecimentos sobre música para aju-
dar Marina a conceituar o desfi le. Lucia-
no e Veridiana se entendem. 

SÁBADO - Não há exibição 

PARAÍSO
SEGUNDA - Mariana grita por Antero, 
que manda Zeca se afastar de Maria 
Rita. Norberto não se conforma de fi car 
afastado de Aurora até o fi nal das elei-
ções. Maria Rita contraria Mariana e vai 
servir docinhos aos convidados. Terên-
cio, a pedido de Zeca, chama Maria Rita 
para dançar. Zeca inicia a brincadeira do 
chapéu e o coloca em Terêncio para po-
der dançar com Maria Rita.  

TERÇA - Padre Bento conta a Norber-
to que Otávio vai montar um jornal na 
cidade. Dona Ida acredita que Ricardo 
não vai voltar e Otávio fi ca preocupa-
do. Antero repreende Maria Rita por 
se arrepender de ter desistido de Zeca. 
Zeca confessa para Zé Camilo que pre-
tende ir embora se não conseguir anular 
seu casamento. Eleutério fi ca curioso 
para saber quem tirou a roupa de santo 
de seu diabinho da garrafa.  Antero se 
preocupa com o fato de Maria Rita não 
conseguir esquecer Zeca. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO OS 
DEMAIS CAPÍTULOS DE “PARAÍSO” AIN-
DA NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Vicente não concorda que 
Anita trabalhe em seu escritório, mas Da-
fne promete que irá ajudá-la a conseguir 
um emprego. Cléo mente sobre a apa-
rência da noiva e Nicholas se desespera. 
Denis devolve o livro-cofre para Xico e ele 
esconde as joias em outro lugar. Bianca faz 
sua primeira coxinha, mas não fi ca satis-
feita com o resultado e briga com Felipe. 

TERÇA - Judith aconselha Nicholas a fu-
gir, mas ele se recusa e recebe Milena no 
altar. Lili tenta convencer Xico a mostrar 
onde estão as joias, mas é enganada por 
ele. Nicholas e Milena se casam. Jacques 
conta a Judith que é pai de Milena e ela 
fi ca perplexa. Milena se prepara para 
partir em lua de mel. Samuel se aproxima 
de Magaly e a convida para sair. 

QUARTA - Milena despreza Nicholas e ele 
fi ca furioso. Bianca cria uma estratégia de 
marketing, vende todas as coxinhas e Ga-
briel fi ca surpreso. Jacques acha que deixou 
algo importante em sua casa antiga, mas 
não consegue lembrar o que é. Denis en-
contra a casa toda revirada e força Lili e Es-
peto a contarem o que estão procurando. 

QUINTA - Milena diz a Nicholas que não 
sente nada por ele e o expulsa do quar-
to. Judith teme a concorrência de Dafne 
e promete reagir.  O evento organizado 
por Dafne no restaurante é um sucesso. 
Ivonete encontra a almofada e a entrega 
para Adenor. Gabriel chama um policial 
para investigar o sumiço das joias e ele 
pede para falar com Socorro. 

SEXTA - Denis afi rma que Dafne pode re-
cuperar suas joias e o Sargento Lucas estra-
nha. Adenor fi ca encantado com as joias e 
resolve escondê-las no estepe de seu carro. 
Milena deixa Nicholas intrigado ao dizer 
que não o ama mais. Jacques encontra Pie-
dade e os dois passeiam pelo parque. 

SÁBADO - Xico confi rma que pegou as 
joias e Denis decide contar toda a verda-
de para Socorro. Fabiano deixa o carro de 
Adenor na ofi cina para trocar os pneus. 
Gabriel briga com Dafne por causa de Vi-
cente. Adenor encontra a casa revirada e 
acha que roubaram seu carro. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS
SEGUNDA - Chanti fica assustada ao 
ver Leinha e Camila na porta de seu 
quarto no hotel, e não acredita quan-
do a cunhada lhe diz que se separou de 
Ravi. Raj diz a Maya que está incomo-
dado com a desconfiança de Ramiro e 
Cadore e que vai a Dubai esclarecer o 
mistério da conta de Raul.  

TERÇA - Surya conta para Indira que ou-
viu Duda dizer que Raj é pai de seu fi lho. 
Gaby conta a Dario e a Haroldo que Rami-
ro lhe incumbiu de comprar o presente de 
aniversário de casamento para Melissa, e 
que escolheu um vestido de um estilista 
famoso. Yvone fi lma Nanda e Mike jun-
tos.  Hari veste sua melhor roupa e vai ao 
encontro de Anusha. Tarso comenta com 
Tônia que Ramiro está correndo com a 
mulher que ele viu espionando a casa.

QUARTA - O funcionário do hotel conta 
para Raj que Humberto Cunha foi acor-
rentado pela mulher, e que seu motorista 
se chamava Gopal. Chanti veste as rou-
pas que Leinha lhe deu e fi ca com vergo-
nha de estar com as pernas descobertas. 
Camila sente tontura. Raj descobre que 
um motorista amigo de Gopal tirou uma 
foto de Humberto Cunha e oferece uma 
quantia grande de dinheiro pela foto.

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO OS 
CAPÍTULOS DE QUINTA, SEXTA E SÁBA-
DO DE “CAMINHO DAS ÍNDIAS” AINDA 
NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

PODER PARALELO
SEGUNDA - Bruno afi rma  à Nina que 
descobriu que ela tem fi cha suja na po-
lícia. Bruno manda Nina estar às dez ho-
ras em seu apartamento, caso contrário 
ele entrega o dossiê dela para a polícia. 
Maura entra no quarto e Bruno diz que 
estava combinando um novo esquema 
de trabalho com Nina no hotel. 

TERÇA - Tony afi rma a Bruno que quer 
fazer negócio. Tony diz a Bruno que 
Ari lhe falou que a ordem para matá-
lo partiu do Guri. Bruno explica a Tony 
que mandou matá-lo, porque desco-
briu que ele é da DEA. Tony conta que 
já pensou em vendetta, mas percebeu 
que seria algo sem fi m. 

QUARTA - Bruno pressiona André. 
André diz a Bruno que aprendeu a 
trabalhar dentro da lei, mas acaba de-
cidindo por participar dos negócios 
do sogro. Sérgio tenta ligar o carro, 
ouve um clique estranho e para, des-
confiado. Sérgio sai e vê uma bomba 
instalada sob o carro. 

QUINTA - Tony, fora de si, manda Bruno 
não o desafi ar e o acusa de jogar sujo. 
Bruno garante a Tony que não tem cul-
pa pelos últimos acontecimentos. Bruno 
afi rma a Tony que o convite que fez  à 
Freda é uma homenagem a ela. Tony 
não está convencido das “boas inten-
ções” de Bruno. 

SEXTA - Pedro apanha muito de Clóvis. 
O segurança do Khalid vem por trás e 
ataca Clóvis com uma coronhada. Tava-
res pergunta a Bruno por que ele o con-
vidou para o jantar. Caló conta a Paulo 
que quando chegou ao Brasil, Tavares 
fazia contrabando. Bruno manda Khalid 
despachar Pedro para casa. 

SÁBADO - Não há exibição.

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Não será exibida.

TERÇA - ESTRÉIA - Um apresentador 
comanda o programa “Que Fim Le-
vou”.    Ele  chama a dupla Belinha e Di-
nho, que zomba da feiúra de Bela para 
o auditório, que se diverte. Ela fi ca cha-
teada, mas disfarça. Clemente diz que 
Bela não foi um bebê muito bonito, mas 
sempre soube que ela era uma menina 
linda por dentro. 

QUARTA - Bela é contratada por Rodri-
go. Verônica fi ca irritadíssima. Vanda 
fi ca chocada ao saber que Diego e Dio-
go são namorados. Ludmila interroga 
Samantha sobre o antigo romance com 
Clemente. Armando interrompe e se 
declara para a mulher. Adriano e Ve-
rônica conversam sobre a chegada de 
Rodrigo à agência. 

QUINTA - Bela avisa a Rodrigo que 
Cíntia está na agência. Verônica fi nge 
que nada está acontecendo. Max fi ca 
revoltado quando Nelson aparece no 
bar e pede desculpas. Cíntia beija Ro-
drigo na frente de Bela e Verônica, que 
fi cam com ciúmes. Rodrigo apresenta 
Bela para Cíntia e ela se assusta. Nelson 
encontra Basílio e conta que perdeu o 
amor de Bela. 

SEXTA - Rodrigo não aceita que Verô-
nica trate mal Bela e chama sua aten-
ção. Verônica fi ca furiosa com a bron-
ca, mas acaba se redimindo. Basílio 
pega todo o dinheiro do caixa, quando 
Nelson parte para cima dele. Basílio, no 
entanto, desiste do trato, bate em Nel-
son e foge com todo dinheiro do bar. 
Verônica conta para Mariana que não 
suporta Bela e que vai fazer de tudo 
para que ela saia da empresa.

 SÁBADO - Não há exibição.

OniodiGregolin
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O Disco 
Compacto é um espaço 

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

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

de do autor do texto.

Não há nada de mal em 
escolher as pessoas mais 
talentosas para iniciar um 
projeto, em especial se for um 
projeto musical. Como você está 
na liderança, pode optar em seguir 
carreira solo e escolher um nome 
artístico, ou então, formar uma ban-
da de nome escandaloso para chamar 
bastante atenção. Porém, poucas pesso-
as têm a audácia de escolher usar o pró-
prio nome para representar a banda. Prepo-
tência? Talvez. Mas para que não te achem 
tão orgulhoso, acrescente algumas palavras ao 
nome, como fez o músico Dave Matthews, que 
formou a Dave Matthew' s Band.

Há mais de 14 anos na estrada, a banda já lançou dez 
álbuns e o último trabalho, Big Whiskey And Th e GrooGrux 
King, não evidencia nenhum sinal de crise de identidade. A essência 
musical da banda continua marcada pela voz grave do vocalista Dave Mat-
thews, pela potência do trompete e por vários riff s de tirar o fôlego.   

O álbum é um trabalho mutante, que faz homenagem a Leroi Moore, saxofo-
nista e um dos fundadores da banda, que morreu no ano passado. As músicas 
se encaixam bem em uma reunião de amigos, assim como também funciona-
riam em um encontro romântico. Músicas como Shake Me Like A Monkey e 
Why I Am têm a melodia contagiante e um refrão grudento de qualidade, que 
não vai parar de repetir na cabeça. Algumas sonoridades bem diferentes estão 
presentes nas músicas Time Bomb, Alligator Pie e Lying in the hands of God, em 
que foram experimentados novos sons que deram certo. 

Recentemente a revista americana Rolling Stone aclamou o grupo dizendo que o 
novo “álbum é ainda mais pesado, tanto musical quanto emocionalmente". E isso 
é perceptível nas baladas como Dive In, You & Me e Baby Blue, nas quais a banda 
ousou nas letras e manteve a qualidade na sonoridade. 

Para os afi cionados por boa música, Big Whiskey And Th e GrooGrux King é um 
álbum simplesmente perfeito. Uma bela mistura de música pop, rock 

e blues com uma roupagem própria, original e cativante. 
Recomendado para todas as horas.

Algumas músicas são catalisa-
dores em meio a turbilhões que 
se faz na alma. Músicas fazem 

esses momentos serem mais in-
tensos, na medida em que se mis-
turam na mesma sensação agônica. 
Assim, quando pela manhã coloco 
os fones no ouvido e começo a ouvir 

Dave Matthew's Band, um ácido pare-
ce corroer o zinco da reação tornando 
ainda mais rápida aquela voz de invali-
dez que ainda ecoa por dentro.

Pisando as folhas que restaram do 
inverno, ainda seria possível caminhar 

as ruas no embalo de qualquer música do 
novo álbum da banda. Funny Th e Way It Is se-

ria uma ótima trilha para uma tarde nesse cenário, 
mesmo que as folhas voassem ao vento não sobrando 

o tapete de restos de vida. O single do disco é uma boa 
pedida para qualquer desmemoriado da dor. Outra aplicação 

ainda não se faz necessária ao meu contexto.

Depois do single a melhor canção poderia ser Time Bomb, mas não faço dela um 
hino em dias que o nublado do céu cobre qualquer chance de retorno à luz. Time 

Bomb fi ca entre aquelas sensações que divergem do ponto de vista formal da alma. 
Depende-se muito de um contexto e quando cai em mãos erradas exagera na rea-

ção daquele que a coloca em ouvidos. Quem sabe para mim seja uma homenagem.

Baby Blue, na voz semirrouca do vocalista, traz uma sombra de medo a qualquer 
forma de coragem que reste aos bravos. Se a lágrima teima em escorrer pelo rosto 
e ainda há resistência é aqui que ela rompe. O novo disco da banda, a meu ver, soa 
mais como essa trilha de filme trágico. Trágico não pela morte que acontece sem 
sentido, mas pela idiotice de estar onde era melhor nem ter passado perto. Se 
soasse como um sino que acorda as notas de qualquer má notícia, o álbum teria 
um aspecto de agouro que nem poderia ser executado. Baby Blue e Time Bomb 
dão esse aspecto soturno e por hora ainda não vejo outra aplicação. Encerro 
nas palavras misturadas das duas faixas: Minha verdade é um coração partido, 
pedaços dentro de mim; adeus, meu amor, no seu azul, olhos azuis, seu azul, 
azul mundo, você é meu bebê azul.

Praticamente
Perfeito Morri!Aumenta o volume Choquei
Obrigatório Catalisou

BIG W
HISKEY &

THE GROO GRUX KING

DAVE MATTHEW'S BAND

2009 • Sony • 13 faixas

Rock Alternativo • R
$ 22,90 (videolar.co

m.br)

Indicado por:

Anderson A. Costa
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Dia em que poderá lhe trazer desenten-
dimentos no ambiente de trabalho e até 
atritos e discussões, mesmo com pessoas 
desconhecidas. Para o amor e negócios, o 
dia também e negativo.

excesso de prazer e de trabalho que re-
queiram grande concentração e capaci-
dade mental, não serão de todo favoráveis 
hoje. Bom fl uxo, todavia, aos negócios 
iniciados anteriormente. 

Boa infl uência para cuidar dos seus inte-
resses pessoais e assuntos sentimentais. 
Pessoas nascidas conhecidas irão ajudá-lo. 
Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e 
loteria sob bons auspícios.

Fase em que será notado onde comparecer. 
Sua reputação será elevada e seus ideais e ações 
deverão ser seguidas por pessoas que vivem a 
sua volta. Mas, para que tudo isso aconteça, 
siga e dependa da sua própria capacidade.

Muita disposição, otimismo e compreensão 
para com os outros. Assim estará você nesta 
fase que tem tudo para ser maravilhosa. Mas 
evite estragar tudo isso, por causa dos ciú-
mes e do orgulho pessoal exagerado.

Dia dos melhores para o comércio de 
modo geral. Pode solicitar favores de 
amigos e superiores em qualquer caso de 
difi culdades. Fluxo benéfi co à sua saúde e 
a vida sentimental. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Boas indicações de esperanças que se con-
cretizarão num futuro próximo. Ainda hoje 
ou amanhã você estará favorecido no que 
diz respeito ao amor. Início de um bom pe-
ríodo no campo profi ssional e fi nanceiro. 

Não é conveniente aventurar-se em no-
vos negócios. Mantenha-se em suas ati-
vidades rotineiras. Período favorecido no 
progresso artístico, na popularidade, na 
melhoria fi nanceira e cultural.

Dia negativo para os negócios, para tratar de 
assuntos jurídicos e mudanças, de um modo 
geral. Bom para os casos sentimentais e um 
tanto quanto ruim para passeios. Cuide da 
saúde e tenha cautela com acidentes.

Faça tudo com originalidade, e conseguirá 
infl uenciar pessoas importantes para seu 
progresso. Muito bom fl uxo para obter 
sua independência fi nanceira e a liberda-
de de espírito. 

Fase em que receberá boas sugestões para 
solucionar de vez suas difi culdades fi nan-
ceiras. E bom também para iniciar negó-
cios imobiliários e para solicitar a casa pró-
pria. Harmonia amorosa e familiar.

Pense no seu êxito e não de importân-
cia a boatos e impressões negativas. 
Atravessa o melhor período material do 
ano. Poderá progredir muito através do 
próprio esforço.

CASCAVEL
Inimigos Públicos - Drama / Policial, 
16anos, duração 02h20.

Cine JL 1- Diariamente 13h40, 16h20, 
19h00 e 21h40.

A Era do Gelo 3 - Animação, Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Cine JL 2 - Diariamente 14h00, 15h50, 
17h40, 19h30 e  21h20.

Cine West Side 2 - Sexta/ Sábado/  
Domingo e Quarta às 14h00, 15h50, 
17h35, 19h35 e 21h30; Segunda/ Ter-
ça  e Quinta às 14h30, 16h30, 19h15 e  
21h05.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe 
- Aventura, 12anos / dublado, duração 
02h30.

Cine JL 3 - Diariamente 13h20, 16h10, 
19h00 e 21h50. Cine JL 4 - Diariamente 
13h30, 16h20, 19h10 e 22h00.

Cine West Side 1 - Sexta/ Sábado e 
Quarta às 14h30, 19h00, 22h00; Do-
mingo às 14h30, 18h00 e 21h00; Segun-
da/ Terça e Quinta às 14h00, 17h00 e 
20h00.

FOZ DO IGUAÇU
Inimigos Públicos - Drama / Policial, 
16anos, duração 02h20.

Cataratas 1 - Diariamente:   15:30h, 
18:40h e 21:30h.

 

Jean Charles - Drama, 14 anos, nacio-
nal, duração 01h33.

Cataratas 2 - Diariamente:   15h40, 
17h40, 19h40 e 21h40.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe 
- Aventura, 12anos/dublado, duração 
02h30.

Cataratas 3 Diariamente às 16h00, 
19h00 e 21h50. Boulevard 4 - Segunda 
a Sexta:  19h00 e 22h00; Sábado e Do-
mingo: 16h00, 19h00 e 22h00.

A Era do Gelo 3 - Animação, Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Cataratas 4 - Segunda a Sexta: 16h00, 
18h00, 20h00 e 22h15; Sábado e Do-
mingo: 14h00, 16h00, 18h00, 20h00 
e 22h15. Boulevard 2 - Diariamente: 
17h30, 19h45 e 21h45.

  

17 Outra Vez - Comédia, 10 anos, le-
gendado, duração: 01h45.

Boulevard 1: Segunda, Terça, Quarta e 
Sexta:  19h30 e 22h15; Sábado e Domin-
go: 17h15, 19h30 e 22h15.

  

A Proposta (estreia sábado (01/08)) - 
Comedia romântica,  12 anos, legenda-
do, duração: 01h50.

Boulevard 3: Segunda a Sexta: 20h00 
e 22h30; Sábado e Domingo: 17h45, 
20h00 e 22h30.

TOLEDO
A Era do Gelo 3 - Animação, Livre/ Du-
blado, duração 01h34.

Panambi 1 - Diariamente: 15h30 e 
19h20.

A Mulher Invisível - Comédia nacio-
nal, 14 anos. 

Panambi 1 - Diariamente: 21h00.

Harry Potter E O Enigma do Príncipe 
- Aventura, 12anos/dublado, duração 
02h30.

Panambi 2 - Sexta, Sábado, Domingo e 
Quarta: 15h00, 19h00 e 21h40; Segun-
da, Terça e Quinta: 15h00 e 20h00.

Não se pode pensar em objetividade 
sem subjetividade. Não há uma sem a 
outra, que não podem ser dicotomi-
zadas. A objetividade dicotomizada 
da subjetividade, a negação desta na 
análise da realidade ou na ação sobre 
ela, é objetivismo. Da mesma forma, 
a negação da objetividade, na análise 
como na ação, conduzindo ao subjeti-
vismo que se alonga em posições solip-
sistas, nega a ação mesma, por negar a 
realidade objetiva, desde que esta passa 
a ser criação da consciência. Nem obje-
tivismo, nem subjetivismo ou psicolo-
gismo, mas subjetividade e objetividade 
em permanente dialeticidade. Confun-
dir subjetividade com subjetivismo, com 
psicologismo, e negar-lhe a importância 
que tem no processo de transformação do 
mundo, da história, é cair num simplismo 
ingênuo. É admitir o impossível:um mundo 
sem homens, tal qual a outra ingenuidade, 
a do subjetivismo, que implica em homens 
sem mundo. Não há um sem os outros, mas 
ambos em permanente integração.

Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire

Nosso pensamento deve investir o impensa-
do que o comanda e o controla'. Servimo-nos 
da nossa estrutura de pensamento para pensar. 
Teremos ainda de servir-nos do nosso pensa-
mento para repensar a nossa estrutura de pen-
samento. O nosso pensamento deve regressar 
às origens, num anel interrogativo e crítico. Se-

não, a estrutura morta continuará a destilar 
pensamentos petrificantes. Descobri como 
é vão lutar apenas contra o erro, pois este 
renasce incessantemente de princípios de 

pensamento não abran-
gidos pela consciência po-

lémica. Compreendi como era 
vão provar apenas ao nível do fenó-

meno: a sua men_sagem é reabsorvida 
rapidamente nos mecanismos de esqueci-
mento relativos à autodefesa do sistema de 
idéias ameaçado. Compreendi que não havia 
esperanças na simples refutação: só um novo 
fundamento pode arruinar o antigo. Por isso, 
penso que o problema crucial é o do principio 
organizador do conhecimento, e que o que è 
vital hoje não é apenas aprender, não é apenas 
reaprender, não é apenas desaprender, mas sim 
reorganizar o nosso sistema mental para reapren-
der a aprender. «Caminante no hay camino». O que 
aprende a aprender é o método. Eu não trago o 
método nem parto à procura do método. Não parto 
com o método, parto com a recusa, plenamente cons-
ciente, da simplificação. A simplificação é a disjunção 
entre entidades separadas e fechadas, aredução a um 
elemento simples, a expulsão daquilo que não cabe no 
esquema linear. Parto com a vontade de não ceder a es-
tes modos fundamentais do pensamento simplifícador: 
Idealizar (crer que a realidade pode reabsorver-se na 
ideia, que só o inteligível é real); Racionalizar (querer 
encerrar a realidade na ordem e na coerência dum 
sistema, proibi-la de transbordar para fora do sis-
tema, precisar de justificar a existência do mundo 
conferindo-lhe um certificado de racionalidade); 
Normalizar (isto é, eliminar o estranho, o irredu-
tível, o mistério). Parto também com a neces-
sidade dum princípio de conhecimento que 
não só respeite, mas também reconheça o 
não idealizável, o não racíonalizável, o fora-da-
norma, o enorme. Precisamos dum princípio de 
conhecimento que não só respeite, mas também 
revele o mistério das coisas.

O Método 1, Edgar Morin

Crack
O cascavelense Clodoaldo Cristofoli, diretor 

do recente longa-metragem Humildade, já está 
de roteiro novo pronto. Dessa vez, em vez de tratar das rela-

ções humanas, quer mostrar os malefícios do crack, droga barata e suja 
que vem destruindo cada vez mais pessoas em Cascavel. Esta semana vamos 
conversar com o diretor e então traremos mais informações.

Curso de Documentário
O espaço cultural Solar do Rosário, de Curitiba, abriu as inscrições para 

o curso Cinema Documentário: da concepção ao projeto, com descon-
to de 10% a jornalistas e estudantes de jornalismo. O curso, que será 
ministrado pela jornalista e documentarista Ana Johann (De tem-
pos em tempos), tem por objetivo iniciar o aluno na produção de 
documentários com a compreensão das principais ferramentas 
conceituais e linguagens. Não é necessário ter conhecimento de 
linguagem audiovisual. Mais informações pelo (41) 3225-6232.

Seleção ALT

O Casamento de Rachel (2008), 
Jonathan Demme

O veterano diretor Jonathan Demme, de O Silêncio dos 
Inocentes, assistiu, com certeza, Festa de Família, de Th omas 

Vinterberg. As referências a um dos fundadores do movi-
mento Dogma 95 estão derramadas por todo o fi lme O Ca-

samento de Rachel. A câmera na mão quase o tempo todo, os 
cortes secos, as poucas locações, e a luz caseira sem refl etores 
dão o tom cult à estética moderna de cor e narrativa. 

Essa espécie de entretenimento intelectual é um terreno di-
ferente daqueles em que acostumamos ver Anne Hathaway, de 
O Diabo Veste Prata e O Diário da Princesa. E ela se sai muito 

bem interpretando a frágil Kym, uma ex-viciada em drogas 
que depois de dois anos na reabilitação volta à família para 
o casamento da irmã Rachel (Rosemay DeWitt).

Kym está carregada de culpa e quer se reaproximar 
de todos sem o estigma de ovelha negra. Mas sente-

se observada e ao mesmo tempo indiferente àque-
les que ama. Mesmo a família 

imersa nos preparativos da 
cerimônia não consegue 

evitar as emoções à fl or 
da pele e aos poucos as 

lembranças incitam 
os confl itos. Os 

segredos são des-
vendados pela 

câmera, que 
e v i d e n c i a 
uma famí-

lia dilacera-
da incapaz de 
se relacionar 

verdadeira-
mente.

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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Hobbes:
a guerra civil e o
poder da Igreja

José Luiz
Ames*
TOLEDO | PR

Se pudéssemos imaginar uma situação na 
qual a autoridade do Estado não exerce mais 
efeito sobre os indivíduos, o que sugerirí-
amos? Não falo do fim da autoridade do 
Estado sobre uma parcela dos cidadãos, 
como é o caso do crime organizado. 
Quem vive do tráfico de armas e de 
drogas, por exemplo, ignora solene-
mente o poder do Estado. Reage com 
a força das armas às tentativas do 
Estado de aplicar sobre eles a lei. O 
crime organizado cria territórios 
subtraídos ao poder do Estado 
nos quais impõe sua própria lei. 
Nos morros do Rio de Janeiro, 
por exemplo, a população 
respeita a lei do Estado so-

mente na medida em que ela não contra-
ria a lei do tráfico porque teme mais esta do que aquela.

A sugestão que proponho é diferente: imaginar uma situação na 
qual o Estado simplesmente deixa de possuir legitimidade sobre os 

cidadãos. Para Hobbes, a possibilidade mais real de isso acontecer, e 
a mais terrível, é a da guerra civil. Numa situação de guerra interna, 

dos cidadãos entre si, prevalece a autoridade do mais forte, ou do 
mais astuto. Não há mais uma norma comum à qual todos estão su-

bordinados. Por isso, prevalece a desconfi ança de uns para com 
os outros, o que resulta numa guerra generalizada.

Quem poderia ser o principal agente causador de uma tão terrível 
desgraça? Nos dias atuais, particularmente no Brasil, é pertinen-
te pensar que poderia ser o crescimento do crime orga-
nizado: servindo-se da força das armas, seria capaz 
de ampliar os territórios sobre os quais exerce sua 
autoridade até tomar conta do Estado. Hobbes não 
concordaria com isso. Ao contrário do que um 
leitor de nosso tempo poderia imaginar, o poder 
mais forte não é, necessariamente, na avaliação de 
Hobbes, o da espada visível que o soberano em-
punha, mas a espada invisível, a da fé e da religião. 
Se o governante que julga de maneira visível e aos 
olhos de todos pode infl igir a morte física, o cle-
ro brande a ameaça da morte eterna ao mesmo 
tempo em que nos faz ver antecipadamente uma 
eternidade no paraíso. Esta mescla de promessa e 
de amedrontamento pode ser mais efi caz do que 

o instrumental desencantado com o 
qual o poder leigo do soberano tenta 

controlar as condutas.

Assim, Hobbes está conven-
cido de que a guerra civil é 

provocada, em primeiro lu-
gar, pela palavra desmedida 

brandida pelo clero que fin-
ge deter as chaves de aces-
so à vida eterna. O clero, 

das diversas igrejas, ao pre-
tender um acesso exclusivo 
às coisas espirituais, impõe 

um limite decisivo à auto-
ridade do soberano. Por 

isso, o poder exercido pelo 
soberano não pode ser lai-

cizado nos termos em que 
hoje o conceberíamos. É 

preciso que ele seja um po-
der temporal e espiritual.

A guerra de todos contra 
todos não é simples desor-
dem, não é mera carência de 

ordem. É produzida pela exis-
tência de um partido no inte-

rior do Estado. A guerra não é resulta-
do da quebra do Estado. Não é efeito de uma 

falha. É consequência da ação de um contra-poder que 
se move nas sombras, de um “reino das trevas”: para Hobbes 

é o contra-poder de um clero desobediente.

Hobbes teme o poder de sedução das palavras. O 
clero, ao determinar para os fi éis o que devem 

fazer para al-
cançar o céu e 

evitar o inferno, 
cria uma lei para-

lela à lei do Estado. 
Isso gera a desobedi-

ência e a guerra civil. 

Não há dúvida de 
que aos olhos de hoje o 

medo de Hobbes parece 
exagerado. No entanto, 
precisamos compreen-
dê-lo à luz de seu tempo 
em que os púlpitos das 
igrejas eram, pratica-
mente, o único meio de 
formação da opinião 
pública. A tecnologia 
atual torna o Estado 
onipresente e capaz 
de controlar a vida 
dos cidadãos sem 
apelar à submissão 
das religiões.

* Doutor em Filosofi a e pro-
fessor da Unioeste, campus 
de Toledo.

E-mail: luizames@unioeste.br

“Nunca na história desse país”, 
a alegria, o bom humor, o sorri-
so sumiram dos semblantes dos 
viventes para dar lugar a um des-
contentamento geral.

Com efeito, se volvermos nos-
so olhar para as épocas remotas, 
iremos notar quão grande é a di-
ferença do modo de vida daquela 
para com esta época.

Parece-nos que em termos idos, o sorri-
so desabrochava em todos os lábios gra-
tuitamente e, por isso, era refl exo da ale-
gria interior. Hoje, difi cilmente vemos uma 
pessoa sorrir e, quando o faz, é um sorriso 
forçado. Os inumeráveis problemas que se 
nos afi guram, traduzem muito bem o estado 
de espírito em que se encontra o homem.

Isso, para nós, representa um grande con-
traste. Senão vejamos: o homem sempre bus-
cou a felicidade, a alegria, desde os primeiros 
dias da criação; inventou tanta coisa para faci-
litar sua vivência, decorrendo disso sua felicida-
de; incontáveis descobertas surgiram em todos 
os campos da ciência para auxiliar o homem na 
procura de sua felicidade.

Em vão! Apesar de todo o conforto e facilidades 
que dispõe o homem de hoje, cada vez mais ele cai 
num completo descontentamento de tudo e em 
tudo: descontentamento na vida social; descontenta-
mento no trabalho; descontentamento ao praticar 
seus deveres de cidadão; descontentamento com 
seus governantes. Cada vez mais ele se queixa da 
vida. Qual seria a causa?

O resultado é o estranho panorama que o 
mundo apresenta diante de nós – em face 
de um planeta tornado curiosamente 
pequeno a ponto de já se iniciarem as 
primeiras tentativas de fuga da velha 
habitação da humanidade, para aven-
turar-nos em busca de outra habita-
ção. Trar-nos-ia isso o contentamen-
to geral que perdemos? Quiçá!

Ora, esta situação presente 
do mundo pode conduzir a re-
sultados funestos e terríveis se 
não surgir uma nova forma de 
equilíbrio, uma forma de transi-
ção fazendo com que o homem 
reencontre a felicidade, a alegria 
e o sorriso que perdeu. Unidos 
materialmente, mas divididos os 
povos como jamais estiveram em 
outros tempos, as tensões acumu-
ladas poderão provocar choques 
tremendos, cujas consequências 
serão de âmbito universal.

Quantas e quantas vezes ou-
vimos exclamações como esta: 
“estou cansado de viver. Esta 
vida aborrece-me”. E o que mais 
nos deixa estupefato é que face 
às imensas facilidades e conforto 
de hoje colocados à disposição 
do homem, cada vez mais ele se 
sente descontente.

As inúmeras descobertas não 
foram capazes de auxiliar o ho-
mem na busca da felicidade 

plena. Cremos que esse descon-
tentamento geral é gerado pelo 

desvio do verdadeiro caminho, 
da verdadeira meta. Os homens 

distanciaram-se de Deus e, por 
conseguinte, da felicidade.                      

* O autor é professor aposentado da
Unioeste/Cascavel
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