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O Gazeta ALT mais uma vez está no Intercom, o maior 
evento de comunicação do País. Infelizmente, nem to-
dos viajaram, mas um representante ao menos está lá. 
Anderson Costa desembarcou na manhã de sexta-feira 
na capital paranaense, cidade sede da edição deste ano. 

No ano passado, todos os altianos foram a Guarapu-
ava para a edição Sul do seminário. Na ocasião, foram 
distribuídas cerca de 300 edições do caderno pelos corre-
dores, em mesas espalhadas pela Unicentro (Universidade 
Estadual do Centro-Oeste) e em nosso estande. Aliás, foi 
imensa a satisfação de vê-lo rodeado de interessados no en-
tão novo projeto de jornalismo cultural e narrativo que vinha 
da longínqua região Oeste do Paraná. 

Não poderia ter sido um momento mais proveitoso. Bastou esse 
primeiro contato com o mundo exterior ao das plantações reptilia-
nas para que fi zéssemos novos amigos e colaboradores. Passamos a 
receber sinais de cumplicidade de lugares em que o jornal nem circu-
la. Seja de cidades paranaenses – Guarapuava, Curitiba, Pato Branco, 
Marechal Cândido Rondon –, seja de outros estados: Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul; Chapecó, em Santa Catarina e São Paulo, capital.

Nesta edição nacional do Intercom, também serão distribuídas edi-
ções do caderno e, dessa vez, também participamos com uma ofi cina. 
Anderson ministrou no primeiro dia a palestra: Como assistir a fi lmes 
– a leitura de signos e a crítica cinematográfi ca. Apesar do título, não se 
pretendeu formar críticos de cinema. A ideia principal foi fornecer ao es-
pectador comum algumas noções básicas da linguagem cinematográfi ca, 
um conjunto de ferramentas que permitirão aos participantes se aproximar 
mais dos objetivos do realizador e usufruir melhor a obra cinematográfi ca.

Aliás, derradeiramente entrando no assunto, a pesquisa mais recente da An-
cine (Agência Nacional de Cinema) traz alguns dados interessantes a respeito do 
cinema no Brasil entre 2001 e 2008. A produção de fi lmes nacionais nesse período 

Festival de Cinema
       de Cascavel

aumentou 163%, tivemos também um aumento de 220% no nú-
mero de distribuidoras e a quantidade de salas cresceu 82,25%. 
Entretanto, o público para esses fi lmes, durante esse espaço de 
tempo, cresceu apenas 6,6%, de 7,9 milhões para 8,4 milhões.

Ismail Xavier, professor do curso de Audiovisual da USP, re-
sumiu bem o que, a nosso ver, são algumas das causas de o 
público crescer vagarosamente no Brasil. “Há vários fatores: 
domínio do mercado por Hollywood desde os anos 1920; 
hábitos do público; verbas necessárias à publicidade, cada 
vez maiores; aspectos da vida urbana (insegurança) que 
mantêm as pessoas em casa; preço do ingresso do ci-
nema – hoje, uma diversão de classe média –”. 

Tem alguma parte de culpa a crítica de bilheteria 
que expõe como modelos a serem seguidos fi lmes 
inseridos em um contexto de primeiro mundo, 
perpetuando assim uma estética nacional co-
lonizada. Só sei que, como diz professor Silvio 
Demétrio, doutor em Comunicação pela ECA, 
“Glauber Rocha hoje estaria com uma garrafa 
na mão e com cachaça na cabeça”.

Os cineastas também têm ‘culpa’ por 
historicamente se manterem dema-
siado preocupados com o circuito de 
festivais, produzindo obras que difi cil-
mente agradam a massa. Nesses últi-
mos anos se sugere uma mudança 
de rumo e uma atenção maior ao 

público interno, o que tem dado resulta-
do em especial com as comédias – Se eu 
fosse você 2, Os Normais 2, Divã.. – . En-
tão, acredita-se que nos próximos anos 
se terá um novo aumento no número de 
obras comerciais e o surgimento de algu-
mas ações que 
visem o retorno 
do espectador à 
sala do cinema, 
o que pode ter 
começado com 
o Vale-cultura do 
Governo Federal. 
De qualquer for-
ma, as expectati-
vas são boas, não 
podemos deixar 
de notar que o 
público cresceu 
pouco em 2008, 
mas representa um crescimento de 159% 
em relação a 1995, considerado o ano de 
início da retomada do cinema brasileiro.

Voltando à grandiosa reunião de co-
municadores do País, é perceptível 

que o Intercom tem 
como grande mérito 
conseguir concentrar 
alunos e professores 
realmente interessados 

nas possibilidades do ensino e da comunicação, ou, 
melhor, estimular a troca de experiências, um termo 
tão desgastado quanto pouco estimulante na atual 
situação das instituições de ensino superior do Brasil. 
Considerando a pasteurização do ensino nas últimas 
décadas, é fundamental esse contato efervescente 
entre estudantes e professores de diversas regiões e 
realidades. Afi nal, é uma das poucas iniciativas que, de 
fato, têm aquecido as veias de novos e veteranos co-
municadores que procuram melhorar a cada dia o jor-

nalismo, a publicidade, 
o cinema e outras áreas 
da comunicação desta 
porção continental da 
América do Sul.
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Compromissos e
descompromissos vários

A Internet é um ótimo lugar para que atestemos a máxima que diz 
“Enquanto uns vêm, outros vão”. Há mesmo uma espécie de descompro-
misso com algo que não ocupa um espaço real: se houvesse um calhama-
ço de papel entupindo armários para cada perfil de rede social deixado de 
lado, para cada novo cadastro em um site qualquer do qual você nem lembra 
a senha, para cada blogue abandonado, para cada tópico aberto em um fórum 
(e por aí vão muitos exemplos), talvez não deixássemos a situação ir muito além. 
No fim, não nos preocupa muito, pois o espaço virtual parece não ter limites – o 
lixo digital na mesma medida –.

Os fatos que chamaram atenção na última semana foram dois lados dessa visão: um blo-
gue que acabou e outro que foi iniciado. Do primeiro, temos um marco. Na edição 31 do 
Gazeta ALT, do dia 21 de setembro do ano passado, indicamos o blogue recém-iniciado do 
escritor português José Saramago. No Caderno de Saramago (caderno.josesaramago.org), o ga-
nhador de um Nobel passou a opinar sobre assuntos diversos, como autores que o agradam, a 
pobreza na África ou o primeiro ministro italiano, Berlusconi. Os posts dos seis primeiros meses 
ficaram famosos e foram compilados em um livro chamado Cadernos de Saramago; o 
blogue, por sua vez, estava entre os dez mais populares da Europa.

Pois no dia 31 de agosto, faltando 17 dias para completar um ano de blo-
gosfera, Saramago fez um post de despedida. Sucinto – pois disse o escri-
tor que “Às despedidas sempre conveio que fossem breves” –, Saramago 
despediu-se por necessitar de máxima concentração para escrever o 
próximo livro, de nome Caim. Às vésperas de completar 87 anos, a 
lucidez é luminosa. Deixa-nos um P.S. que é de dar esperanças e você o 
lerá: “Pensando melhor, não há que ser tão radical. Se alguma vez sen-
tir necessidade de comentar ou opinar sobre algo, virei bater à porta 
do Caderno, que é o lugar onde mais a gosto poderei expressar-me”. 
Diferentes não podiam ser os textos de Saramago, 
diferentes não podem ser nossas sau-
dades. Melhor é saber que os textos 
continuam lá, na imensidão do 
espaço virtual.

Na toada oposta, tam-
bém no fatídico dia 
último de agosto, foi 
lançado o Blog do Pla-
nalto (blog.planalto.
gov.br), que, dizem, pre-
tende ser um canal mais 
próximo entre público e 
a Presidência da Repú-
blica. Uma equipe de seis 

pessoas é responsável por manter as postagens e, num vídeo de boas-vindas, o presidente disse o que era es-
perado: “Iremos passar para a sociedade brasileira que viaja na Internet todas as informações em tempo real 

daquilo que acontece no Planalto, daquilo que eu faço, das minhas viagens”.

Importante notar que não é um blogue do Lula, mas um canal de comunicação do governo em ge-
ral, em especial com informações sobre a Presidência da República, mas não só. No tópico “Sobre o 

blog”, é clara a pretensão: “Acreditamos que este é apenas um primeiro passo para estabelecermos 
um diálogo cada vez mais próximo e informal entre governo e sociedade”. O canal, entretanto, 

está um tanto incompleto. A crítica geral é com relação, principalmente, à ausência de espaço 
para comentários a cada post publicado. O contato dos internautas só pode ser feito por meio 

de um espaço separado, chamado “Críticas & Sugestões”. Num outro tópico, denominado 
“Perguntas & Respostas”, a equipe se manifesta sobre a falta de área para comentários: “Há 

dificuldades práticas para administrar essa interatividade”.

Resposta duvidosa e vaga na mesma medida que foram as reações dos internautas. 
Quem navega não admite chamar de blogue um espaço que não abre portas aos 

comentários diretos dos leitores. Tenho lá minhas dúvidas com relação a essa 
informação, mas admito que, no caso de um blogue presidencial, essa 

ferramenta é pertinente, senão imprescindível.

Outros também pensaram assim e, anonimamente, cria-
ram o Blog do Planalto (planalto.blog.br), uma réplica quase 
perfeita daquele com o “governo” no link, mas com espa-
ço aberto para comentários do público. A iniciativa vem 
sendo louvada pela maioria dos internautas, enquanto o 
oficial é rechaçado. Tem lá seus méritos. Entretanto, que 
o blogue primeiro seria um espaço bem oficialesco, acre-
dito que ninguém tinha dúvidas. Afinal, é como dizem, 

os blogues refletem opiniões e interesses de quem o 
produz, mas de algumas formas isso po-

deria ser ampliado, a começar 
pela troca justa: fale e deixe 
falar. Só espero que, se fo-
rem mesmo permitidos, os 
comentários não se tornem 
um espaço direto para que 
ofensas sejam desferidas 
contra o Presidente. Es-
pera-se que quem quer 
tanto dizer tenha mais 
o que falar do que pa-
lavras de calão.

Não, isso é Gripe

Suína, já está batido.
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Pauta

independente

Podemos falar sobre

o desfile
 que não vai ser

realizado este ano.

Então podemos

fazer uma analogia

entre a exploração da

Camada Pré-sal que

deu autossuficiência ao

 Brasil e a Independência

comemorada no dia 7.

Analogia? Não sei...
Que tal uma enquete 
perguntando se as

pessoas sabem o que
é comemorado

no dia 7?

Precisamos
de uma pauta

diferente sobre
a Semana 
da Pátria.

CMYK

2

06 set2009

Marta
Luchesa*
CURITIBA | PR

Corrigir vai além das marcações usadas por muitos 
professores nos textos de seus alunos. A correção 
adequada deve ser feita por meio da refl exão, e 
não limitada à correção de erros gramaticais. 
Vejamos como isso é possível.

Quem nunca passou por aquele 
momento cuja habilidade para es-
crever foi posta à prova, depois 
de receber seu texto todo tingi-
do de vermelho? Essa é a forma 
de correção resolutiva em que se 
aponta o erro e o corrige, usada 
pela maioria dos docentes de língua 
materna. Para eles, a língua é vista 
como código, ou seja, homogênea, por 
isso, para aprendizagem é necessária 
somente a imitação de modelos. 

Sendo assim, a correção fica comprome-
tida, pois nesse paradigma se avaliam so-
mente os famosos “erros gramaticais”. O mais 
importante é a limitação reflexiva que resulta 
desse tipo de correção sobre o raciocínio do 
estudante, pois se entregam ao aluno apenas as 
dificuldades já reescritas; não permitindo que ele 
pense sobre as inadequações de seu texto.

Nessa perspectiva, o termo “corrigir” fica coeren-
te porque, segundo os dicionários, corrigir significa: 
“emendar; consertar; melhorar; censurar; revisar”. 

E o professor de português tradicional assume o 
papel de guardião do vernáculo, emendando, con-

sertando, melhorando, censurando e revisando 
o texto do seu aluno, sem ter a consciência de 

que está diminuindo a autoestima linguística do 
aprendiz, não dando condições, inclusive, para 

que ele reflita sobre o uso da língua.

Mas será que existem maneiras mais apro-
priadas de conduzir o aluno à habilidade 

de escrever usando a correção, e, tor-
nando-o um escritor-cidadão que, por 

meio do domínio da habilidade da 
escrita, possa exercer seu papel de 
cidadão perante a sociedade?

Sim, há formas de usar a corre-
ção como uma mediação que 
conduza o aluno-escritor a se 
tornar um usuário competen-
te de tal habilidade. Mas, para 
isso é importante que os pro-
fessores de língua materna se 
conscientizem da necessida-
de da correção clara, sem 
ambiguidade e, além disso, 
o professor precisa ser co-
autor do texto que corrige 
e não somente um guar-
dião da língua, atento 
unicamente a questões 
de normas gramaticais.

De acordo com 
Maria Tereza Sera-
fi ni, no livro Como 
Escrever Textos, 
há seis princípios 
indispensáveis à 
prática da cor-

reção: “(...) a correção não deve ser ambígua; os 
erros devem ser reagrupados e catalogados; o alu-

no deve ser estimulado a rever as correções feitas, 
compreendê-las e trabalhar sobre elas; deve-se corri-

gir poucos erros em cada texto; o professor deve estar 
predisposto a aceitar o texto do aluno e a correção 
deve ser adequada à capacidade do aluno (...)”. 

Para Serafi ni, a “correção” deve levar o professor 
a proceder de maneira diferente com o texto do 
aluno. Quando ela diz: “(...) a correção não deve 
ser ambígua (...)”, isso signifi ca que a mudança 
a ser feita no texto do aluno deve ser clara-
mente explicitada pelo professor.

A autora classifi ca as correções em três tipos: 
indicativa (cuja marcação de palavras, frases e pe-
ríodos não foi clara ao professor), resolutiva (citada no 
começo deste texto) e a classifi catória (correção em 
que os erros são classifi cados quanto ao seus tipos: 
sintático, ortográfi co, pontuação).

Em complemento a esses modelos referenciados, 
há um quarto tipo de classifi cação, conforme 
Ruiz (2001), a textual-interativa, em que o pro-
fessor escreve bilhetes ou cartas nos espaços 
em branco (que não são no corpo nem nas 
margens do texto do aluno), com os obje-
tivos de elogiar a atividade feita ou cobrar 
o que não fi cou claro. Assim, esse quar-
to tipo de correção complementa 
ou contribui com as citadas acima, 
devido à comunicação que exerce 
com o aluno-escritor.

A correção que é feita com 
base na linguagem como pro-
cesso de interação entende o 
domínio da língua pelo co-
nhecimento e relação das 
regras: gramaticais, pragmá-
ticas e discursivas. Sendo 
assim, a correção deve ser 
feita por meio da busca 
de sentido no texto, cor-
relação entre o texto do 
aluno e a proposta soli-
citada, o que o aluno 
tem a dizer e quais as 
estratégias utilizadas 
por ele e também 
a inter-relação da 
forma, do conteú-
do e do contexto.

Como pôde ser observado pelas propostas 
acima, “correção”, como simples marcação de 

erros gramaticais limita todo o processo que 
deve ser feito entre professor e aluno nesse 

momento tão importante de aquisição de es-
crita (entendida como capacidade de redigir 

bem). Dessa maneira, as propostas sugeridas 
formam um processo que deve ser entendido 

de uma forma mais ampla do que correção; por 
isso, fica a pergunta: qual seria o termo ideal para 

um método tão importante? 

Tendo em vista o papel do professor como mediador 
dessa tarefa tão importante, deve-se pensar a correção 

como uma atividade a ser praticada com o objetivo 
de proporcionar ao aluno o despertar para a 

continuidade desse trabalho quando ele 
retoma seu texto, e assim Eliane Ruiz diz 
que gostaria de “(...) debruçar-se sobre 
um trabalho no qual acreditasse, um 
trabalho que não encarasse a corre-
ção como um fi m em si mesma e, 
por isso, não se esgotasse nela”. 

Portanto, esse trabalho vai além 
das correções gramaticais fei-

tas com a caneta vermelha nos 
textos dos alunos, e é antes de 

tudo um trabalho que exige 
uma mediação essencial por 

parte dos professores e tam-
bém um trabalho continua-

do dos alunos.

*Professora de Inglês da CNA 
e do Núcleo de Línguas da 

PUC-PR. Tradutora e auto-
ra de Capítulo de Livro 

sobre correção em se-
gunda língua.

Prefi ro o salto!
Oniodi
Gregolin
CASCAVEL | PR

De fute-
bol somente 

entendo quan-
do o gol é marcado, 

entretanto, apesar de 
não fazer parte de meus 

conhecimentos tão gerais, 
ainda me fascina. Sou daqueles 

que o pai enchia de presentes liga-
dos a este esporte: bolas, caneleira, 

chuteira; tudo para que o primeiro filho 
tomasse gosto pelo futebol e também tor-

cesse pelo time dele, o Santos.  A decepção de 
meu pai veio em dose dupla: nem futebol eu quis 

jogar e muito menos torcer pelo alvinegro praia-
no. Creio que só para contrariá-lo minha predileção 

esportiva foi para o Corinthians. Isso somente nos anos 
iniciais, quando nem sabia quem era Pelé.

A propósito, era da boca dos mais velhos que vinham as des-
crições de jogadas incríveis, de lances inimagináveis e a adoração 

a imortais do futebol como Garrincha, Zico e Pelé. Enquanto eu 
deveria ver o Campeonato Brasileiro, tinha uma queda maior pela 
Xuxa e era o programa dela que talvez pendesse mais minha men-

te e não o futebol. Novamente, naquele tempo, nem imaginava 
que a loira Rainha dos Baixinhos teve uma relação um tanto 

proeminente com o Rei do Futebol. Era justo, a nobreza 
sempre se junta, mesmo em países em que estes títu-
los se concedem apenas àqueles que têm algum mérito 
popular e de nobre apenas possuem o título. 

De reis eu mal conhecia os três magos, e foi nessas peque-
nas histórias excêntricas que Pelé entrou no rol dos meus 
parcos conhecimentos infantis. E não havia nada demais nisso, 
apenas uma informação adicional que eu considerava que seria 
útil em algum dia de minha vida: “é melhor me lembrar disso”. 

Apenas para provar que não sou totalmen-
te ignorante tratando-se de futebol, ain-

da consigo manter um nível de conver-

sa bastante 
fl uente. Minha 

retórica que o diga. 
Hoje, novamente, considero 

que realmente foi útil. 

E serviu novamente quando entrei 
nesta semana no Sebo do Paulinho (Traves-

sa Jarlindo João Grando, 32) e olhei já de re-
lance para a prateleira mais alta. Um volume 
grandioso tomava qualquer mirada para aque-
la direção: Pelé – o atleta do século (Editora 
Abril, 2000, 208 p.), de Sérgio Xavier Filho. As 
dimensões do livro não passam imperceptí-
veis, tamanho incomum para uma biografia. 
O trabalho do autor não foi apenas trazer a 
história do maior esportista do século 20, mas, 
também, fazer um resgate da era de ouro do 
futebol brasileiro e mundial. Esse traçado his-
tórico apoiado por diversas fotografias é que 
traz esse delineamento de fazer o leitor mergu-
lhar numa história que não é apenas de Edison 
Arantes do Nascimento, mas de qualquer bra-
sileiro que tem orgulho desse futebol.  

A cada folhada, minha ignorância esportista 
diminuía. E nas fotos foi possível reconhecer 
países, pessoas. Suécia, Chile, México, Zagallo, 
Garrincha. Lugares que foram abrilhantados e 
pessoas que brilharam, incluindo Pelé. O livro 
é uma preciosidade e acredito ficar por pouco 
tempo naquelas prateleiras. Para os aficiona-
dos é um prato cheio de história. Dos lugares 
que mencionei, um deles tem maior impor-

tância para que toda essa trajetória fizes-
se mais sentido: a Suécia, pois foi ali que 

o jovem Pelé, aos 17 anos, encantou 
o mundo durante a copa de 1958, 

marcou dois gols na grande final 
contra os donos da casa e saiu 

do estádio consagrado. Ali 
nasceu uma lenda.
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Quinhentas mil pessoas é muita gente, mesmo para os pa-
drões de hoje, quando festivais de rock pipocam nos quatro 
cantos do planeta. Então, imagine isso em 1969! Lá se vão qua-
tro décadas desde que nos dias 15, 16 e 17 de agosto daquele 
ano Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jeff erson Airplane, Th e Who, Joe 
Cocker, Santana e tantos outros artistas fi zeram, ao lado da-
quele mar de cabeludos hippies, o concerto mais famoso de to-
dos os tempos. Ápice da contracultura sessentista nos Estados 
Unidos, o festival de Woodstock também marcaria o começo 
do fi m daquela movimentação cultural e social que virou a so-
ciedade estadunidense de cabeça pra baixo.

Coincidentemente, naqueles mesmos dias chegava às te-
las dos cinemas norte-americanos o filme Easy Rider – Sem 
Destino, que apresentava a jornada de dois hippies cruzan-
do os Estados Unidos com suas motos em busca do sonho 
americano. Com direção de Dennis Hopper (que também 
faz o papel de uma das personagens principais), o filme, 
apesar da produção modesta de apenas $ 300 mil, foi a 
quarta maior bilheteria daquele ano. Clássico absoluto, 
Easy Rider (premiado no Festival de Cannes como o melhor 
filme de um diretor estreante) já antecipava os últimos dias 
da contracultura que, por suas próprias contradições e fra-
quezas, perdeu a luta contra a sociedade careta.

Década de 60
Os anos de 1960 foram um período de intensas agitações 

políticas e culturais nos Estados Unidos, que por extensão 
tiveram refl exos em outras partes do mundo, tamanha a 
abrangência destes acontecimentos. Já no início daquela 
década, o país viveu o acirramento da Guerra Fria contra a 
União Soviética, que teve um dos momentos mais tensos 
com a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando por mui-
to pouco as duas superpotências não iniciaram uma guerra 
nuclear. Em 1964, sob o comando do presidente Lyndon Jo-
hnson, os Estados Unidos entraram ofi cialmente na Guerra 
do Vietnã. Cerca de um ano antes, mais precisamente em 22 
de novembro de 1963, o presidente John Fitzgerald Kennedy 
foi assassinado quando desfi lava em carro aberto pelas ruas 
de Dallas. Cinco anos depois, o irmão dele, o senador Robert 
Kennedy, também seria vítima de assassinato.

Além desses fatos, outras turbulências, talvez ainda mais 
marcantes, ocorriam dentro do território norte-americano 
naquele momento. Começou a haver uma maior visibilidade 
da luta das mulheres pelos seus direitos, buscando a inser-
ção plena no mercado de trabalho e, também, uma maior 
liberdade sexual. Essa busca ganhou impulso com a invenção 
da pílula anticoncepcional nos anos 1950 e que teve ampla 
disseminação na década seguinte. Da mesma forma, as lu-

tas pelos direitos civis dos negros ganharam grande vulto, 
principalmente pelas ações dos Panteras Negras e do 

pastor Martin Luther King, que acabou assassinado 
em 1968. No ano seguinte, o movimento dos homos-

sexuais pelo fi m do preconceito também se fortale-
ceu, principalmente após a Batalha de Stonewall. 

Já nas universidades, pesquisas e experiências 
com LSD (que nos primeiros anos da década 

de 1960 não era ainda considerado droga) 
ampliaram os horizontes sensoriais de 

muitos jovens. Mesmo proibido a par-
tir de 1966, o LSD já havia ganhado 

as ruas e era consumido em grande 
escala não apenas por estudantes, 

mas também por artistas, intelec-
tuais, profi ssionais liberais, entre 

outros, ou por simples viciados 
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em drogas. Ainda nas universidades, estudantes en-
traram em contato com livros de autores contempo-
râneos como Herbert Marcuse e Norman Brown, que 
fi zeram uma releitura da obra de Karl Marx sob as 
luzes da psicanálise de Freud e, a partir dela, embo-
ra com conclusões em certos momentos divergen-
tes, defendiam que era a psique que estruturava o 
modo de produção da vida material, e não o con-
trário, como acreditava o autor de O Capital. Sendo 
assim, mais do que uma explicação econômica do 
capitalismo, Marcuse e Brown realizaram uma crí-
tica geral do comportamento do homem dentro 
da civilização como um todo e acentuaram a pri-
mazia da consciência na mudança social.

Em paralelo ao pensamento fi losófi co, nos 
anos 1960 também aconteceu a segunda “ex-
plosão” da música rock, que, após quase ter 
desaparecido no fi nal da década de 1950, res-
surgiu como um fenômeno cultural e social 
ainda maior e seus principais novos expoentes 
apresentaram ideias, letras e sons muito mais 
radicais. Perto de nomes como Bob Dylan, 
Jeff erson Airplane, Th e Doors, Velvet Under-
ground, Jimi Hendrix e Janis Joplin, só para 
fi car nos exemplos de alguns artistas e gru-
pos norte-americanos, o rebolado de Elvis 
Presley, que tanto chocou os Estados Uni-
dos na metade da década de 1950, já era 
algo extremamente conservador para os 
agitados anos 1960.

Aos jovens entusiastas dessa intensa agi-
tação daquela década, que era voltada em 
grande parte contra o sistema e que acon-
teceu de forma maior inicialmente em 
São Francisco, na Califórnia, e depois se 
espalhou por praticamente todos os Es-
tados Unidos e outras partes do mundo, 
deu-se o nome de hippies, que se trans-
formaram realmente em um enorme 
fenômeno em 1967, naquele que fi cou 
conhecido como o “Verão do Amor”.

Em essência, o estilo de vida alternati-
vo dos hippies tinha como objetivo con-
frontar ou, quando não simplesmente, 
se desligar da sociedade moderna, que 
na concepção dos jovens rebeldes era ex-
tremamente planejada e concebida nos 
escritórios dos burocratas. Na contramão 
desse modo de vida marcado pela busca 
máxima da efi ciência, a geração hippie 
ofereceu uma maneira de viver. Ou seja, 
para aquela parcela da juventude que não 
se enquadrava dentro dos padrões de vida 
considerados “normais”, a opção era justa-
mente fugir dessa teia em busca de uma 
outra realidade possível. Fuga de diversas 
formas: através das drogas, da literatura, 
da moda, do rock, fuga das grandes cidades 
para comunidades isoladas e, claro, fuga no 
sentido mais restrito da palavra. Ou seja, 
defi nitivamente, pegar a estrada! 

Easy Rider
É nesse contexto tumultuado que Easy Ri-

der surgiu, apresentando a animosidade e o 
confronto entre a juventude rebelde e a so-
ciedade careta. Conforme escreveu Lee Hill 
no livro Sem Destino, a ideia do filme surgiu 
de um devaneio do ator Peter Fonda, em 
1967, quando ele estava descansando num 
hotel, depois de ter se apresentado numa 
convenção de distribuidores de cinema. Pe-
ter Fonda estava lá para promover o filme 
Viagem ao mundo da alucinação, realizado 
no ano anterior por Roger Corman. Cercado 
de material publicitário, o ator teria acendi-
do um baseado e ficou contemplando uma 
fotografia de outro filme de Corman, The 
Wild Angels (1966), que mostrava ele mes-
mo e Bruce Dern em frente de duas moto-
cicletas. Fosse em consequência da mariju-
ana ou um simples devaneio inspirado pela 
exaustão, o fato é que Fonda teve uma re-
velação. Ele e Dern eram caubóis modernos! 
No lugar de John Wayne ou Gary Cooper, 

visualizou dois hippies viajando 
através dos Estados Unidos em 
motocicletas e vivenciando ple-

namente a liberdade da estrada. 
À medida que a imagem se tor-
nava perfeitamente nítida em sua 

mente, ele viu a versão hollywoo-
diana de um filme de sucesso.

Easy Rider conta a história dos hip-
pies Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Den-
nis Hopper), que cruzam os Estados 

Unidos rumo ao Mardi Gras, espécie 
de Carnaval que acontece em Nova 

Orleans. Na jornada, eles entram em 
contato com os mais variados tipos de 
cidadãos norte-americanos, sejam eles 

fazendeiros católicos, fi gurões reacioná-
rios de pequenas cidades ou outros hip-

pies como eles vivendo em comunidades 
e enfrentando as mais difíceis condições 
de sobrevivência, resultado da escolha de 

viver afastado da sociedade. 

Com uma excelente trilha sonora que in-
cluiu Jimi Hendrix, Byrds e Steppenwolf, além 
de ótima fotografi a e imagens que exploram 
a diversidade da paisagem estadunidense, 

a cada quilômetro rodado Billy e Wyatt vão 
percebendo todas as contradições de seu país 
e, principalmente, o preconceito voltado con-

tra quem ousa se opor ao tradicional american 
way of life. Personagem fundamental na histó-

ria também é George (Jack Nicholson), que Billy 
e Wyatt conhecem na cadeia, após serem presos 
por tumultuarem um desfi le cívico em uma pe-

quena cidade. Assim como eles, George também 
está preso, mas por bebedeira. Advogado e fi lho 

de uma família rica, George logo é solto e também 
consegue a liberdade de seus novos amigos. Juntos, 
os três seguem a viagem rumo a Nova Orleans.

Porém, os problemas continuam presentes no ca-
minho do trio. Durante uma rápida parada em uma 

lanchonete, eles são hostilizados pelos moradores de 
outra pequena cidade, inclusive pelo xerife. Alvo de 
comentários jocosos sobre seus modos de vestir e dos 
cabelos compridos, eles deixam o local. À noite, acam-
pados próximos àquela cidade, George e Billy conver-
sam sobre o que havia ocorrido. O diálogo é um dos 
mais provocadores a respeito do que sociedade norte-
americana em geral pensava e como tratava os hippies:

GEORGE: Sabem... Este país já foi muito bom. Não 
entendo o que está acontecendo com ele. 

BILLY: Todos viraram covardes, é isso. Nós nem pude-
mos fi car num hotel de segunda, aliás, um motel! O cara 
achou que a gente fosse matá-lo. Eles têm medo.

GEORGE: Não têm medo de vocês, mas do que vocês 
representam.

BILLY: Cara, para eles, só representamos alguém que 
devia cortar o cabelo!

GEORGE: Não. Para eles, vocês representam a liberdade.

BILLY: E qual o problema? Liberdade é legal!

GEORGE: É verdade, é legal mesmo, mas falar dela e vivê-
la são duas coisas diferentes. É difícil ser livre quando se é 
comprado e vendido no mercado. Mas nunca diga a alguém 
que ele não é livre porque ele vai tratar de matar e aleijar para 
provar que é. Eles falam sem parar de liberdade individual, 
mas, quando veem um indivíduo livre, fi cam com medo.

BILLY: Eu não boto ninguém pra correr de medo.

GEORGE: Não. Você é que corre perigo.

A fala de George revela uma personagem muito mais cons-
ciente a respeito do sentimento e da experiência da alienação 
produzidos pela modernidade do que Billy e Wyatt, que não 
participa do diálogo, mas o ouve atentamente. George Han-
son, aliás, tem um papel fundamental em Easy Rider. Ele é o 
meio termo entre o cidadão politicamente liberal dos anos 
1960, mas que ao mesmo tempo está bastante arraigado às 

tradições e aos valores conservadores da pequena cidade 
onde vive. Não é exagero afi rmar que a persona-

gem de Jack Nicholson é uma metáfora do 
cidadão comum dos Estados Unidos 

naquela turbulenta década. Tragica-
mente, logo após aquela conversa, 

o trio é atacado e George aca-
ba morto. Apesar disso, Billy e 

Wyatt seguem até Nova Or-
leans e, então, traçam um 

novo destino: Flórida. Po-
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rém, eles nunca chegariam lá: na viagem, são assassinados por 
dois velhos caipiras que cruzam por eles em uma caminhonete. 
Sem qualquer outro motivo maior além de acreditar que os mo-
toqueiros deveriam aprender uma lição, os caipiras disparam 
com uma espingarda, matando Billy e Wyatt.

Presságio do fi m
A jornada dos dois hippies em Easy Rider, no fi nal das 

contas, se mostra impregnada de pessimismo. Do iní-
cio cheio de promessas de aventuras ao fi nal trágico, os 
anti-heróis do fi lme vão descobrindo aos poucos que a 
sociedade em processo de mudanças imaginada por 
eles e por tantos ativistas daquele momento contra-
cultural dos Estados Unidos, na verdade, estava bem 
longe de se tornar verdadeira. 

O fracasso de Billy e Wyatt, no fi nal das contas, é 
também o fracasso de toda aquela geração rebelde, 
que começou uma curva descendente no fi nal dos 
anos 1960. Enfi m, é aí que Easy Rider se encontra 
com o festival de Woodstock. Apesar de ser lembra-
do como o marco máximo da juventude do “faça 
amor, não faça guerra”, o evento já era ele mes-
mo um negócio movido a interesses fi nanceiros 
como outro qualquer. Enquanto aquelas 500 mil 
pessoas passavam três dias enfrentando uma 
infraestrutura defi ciente e fi cavam expostas ao 
sol, à chuva e andavam em meio à lama para 
viverem os ideais de “paz e amor”, cinicamen-
te, nos bastidores, os organizadores do festi-
val eram pressionados pelos empresários de 
bandas como o Th e Who, que se recusavam 
a permitir que seus artistas se apresentas-
sem sem antes receber os milhares de dóla-
res prometidos como cachê.

Mas, se o clima ainda era de euforia du-
rante Woodstock, o fi nal da contracultura 
seria acelerado com uma sequência de fatos 
que nada diziam respeito ao lema de “paz 
e amor”. Ainda em dezembro de 1969, um 
show dos Rolling Stones com entradas gra-
tuitas, realizado no autódromo de Altamont, 
em São Francisco (EUA), acabou com um 
jovem morto a facadas pelo grupo de moto-
queiros Hell’s Angels, que fazia a segurança do 
evento. Também em 1969, tragédia maior ain-
da foi provocada pela família Manson, uma 
comunidade de hippies liderada por Charles 
Manson, um artista fracassado que acreditava 
estar recebendo uma missão divina, a qual lhe 
era repassada através de músicas dos Beatles 
e de textos bíblicos. Com o objetivo de iniciar 
uma demente guerra racial entre brancos e 
negros, sob o comando de Charles Manson, 
alguns jovens realizaram assassinatos em série. 
O mais conhecido foi o ocorrido na residência 
do diretor de cinema Roman Polanski, onde sua 
esposa (grávida de oito meses) e mais alguns 
amigos do casal foram cruelmente assassina-
dos. O caso teve grande repercussão negativa 
sobre o movimento hippie. 

Essa desesperança na geração que tentou 
impor um novo modelo de vida em sociedade 
aumentaria ainda mais com a chegada dos anos 
1970 e as mortes de ícones do rock como Jimi 
Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrisson. Antes deles, 
ainda em julho de 1969, já havia morrido Brian Jo-
nes, guitarrista dos Rolling Stones. Todas as mortes 
ligadas ao uso de drogas. A repercussão desses epi-
sódios serviu, é claro, para justifi car uma retomada 
do conservadorismo entre os norte-americanos nos 
anos 1970. Some-se a isso, ainda, a própria animosi-
dade que passou a existir entre os hippies vindos de 
famílias pobres e os de famílias ricas. Como relatou o 
poeta Ed Sanders em depoimento publicado no livro 
Mate-me por favor: uma história sem censura do punk, 
de Legs McNeil e Gillian McCain:

“O problema com os hippies foi que se desenvolveu 
uma hostilidade dentro da contracultura entre aqueles 
que tinham o equivalente a um fundo de crédito – uma 
espécie de poupança familiar – e aqueles que tinham 
que se virar sozinhos. É verdade, por exemplo, que os 
negros já estavam um pouco ressentidos com os hippies 
lá pelo Verão do Amor, em 1967, porque, pela ótica deles, 
aqueles garotos estavam desenhando fi guras espirais nos 
seus blocos, queimando incenso e tomando ácido, mas 

poderiam cair fora a hora que quisessem. Eles po-
diam voltar para casa. Podiam ligar para a mamãe e 
dizer: ‘me tira daqui’. Ao passo que alguém criado 
num conjunto habitacional da Rua Columbia e 

que estava se arrastando em volta de Tompkins 
Square Park não podia escapar.”

Outra avaliação ainda mais profunda sobre 
o período foi feita pelo jornalista estaduni-
dense Hunter S. Th ompson. Em 1972, ele pu-
blicou o livro-reportagem Medo e Delírio em 

Las Vegas.. O que a princípio era para ser uma 
simples matéria sobre uma corrida de motos, 
acabou se transformando numa espécie de re-
gistro da ressaca que se abateu sobre a cultura 

hippie quando ela dava os últimos suspiros:

“Lembranças estranhas nesta noite nervosa 
em Las Vegas. Cinco anos depois? Seis? Parece 
uma vida inteira, ou no mundo uma Grande Era 
– o tipo de auge que nunca mais volta. San Fran-
cisco na metade dos anos 60 era um lugar muito 

especial para estar, em um tempo muito especial 
para viver. Talvez tenha significado algo. Talvez não, 
no fim das contas... mas nenhuma explicação, ne-
nhuma combinação de palavras, músicas ou lembran-

ças é comparável à sensação de saber que você esteve 
lá, que viveu naquela parte do mundo durante aquele 
momento. Seja lá o que isso tenha significado...

História é um assunto nebuloso, por todas as merdas que 
acabam incluídas mais tarde. Mas, mesmo sem podermos 
ter certeza nenhuma sobre a ‘história’, parece bastante sensa-
to imaginar que, vez ou outra, a energia de uma geração inteira 
atinge seu ápice num instante magnífico e duradouro, por moti-
vos que na época ninguém compreende por inteiro – e que, em 
retrospecto, nunca explicam o que realmente aconteceu.

(...) Havia loucura rolando por todos os lados, a qualquer hora. (...) Todos 
compartilhavam uma sensação fantástica de que estávamos fazendo algo 
correto, mesmo sem saber o que era... sentíamos que estávamos vencendo...

E acho que essa foi a armadilha – essa sensação de vitória inevitável so-
bre as forças do Antigo e do Maligno. Não num sentido cruel ou militar; 
não precisávamos disso. Nossa energia simplesmente prevaleceria. Lutar não 
fazia sentido – tanto do nosso lado como no deles. Aquela era a nossa hora; 
estávamos na crista de uma onda imensa e linda...

E agora, menos de cinco anos mais tarde, basta subir um morro íngreme em 
Las Vegas e olhar para o Oeste com a predisposição adequada para quase en-
xergar a marca da maré – o lugar onde aquela onda enfi m quebrou e se retraiu.”

Se a contracultura da década de 1960 caiu numa armadilha, conforme 
escreveu Hunter S. Th ompson, para o sociólogo Th eodore Roszak isso 
aconteceu porque a sociedade moderna “é como uma esponja capaz 
de absorver prodigiosas quantidades de insatisfação e agitação, geral-
mente muito antes que pareçam outra coisa senão excentricidades 
divertidas ou aberrações inconvenientes”.

Pessimismo
Easy Rider é sempre lembrado como um fi lme que fala sobre 

liberdade, o qual criou em torno de si uma imagem mítica de 
uma juventude idealizada e ao mesmo tempo incompreendida, e 
por isso mesmo ainda hoje tão atraente. Porém, para além da re-
beldia, Easy Rider, no fi nal das contas, é extremamente pessimista 
quanto ao futuro daquela geração e quanto às mudanças por ela 
sonhadas. Como escreveu Lee Hill no já citado livro Sem Destino, 
o fi lme “é sufi cientemente forte para antecipar que uma parcela 
substancial destas ideias e destes movimentos não teria fôlego 
sufi ciente para vicejar nos anos setenta, sendo de fato consumida 
por seus opostos polares nas décadas de 1980 e 1990”. 

A jornada de Easy Rider, com seus personagens conservadores, 
suas comunidades alternativas marcadas pela aridez do campo e 
a violência de quem vê o diferente como uma ameaça, profetiza 
na morte de Billy e Wyatt a própria morte daquela efervescên-
cia contracultural. De fato, a contracultura hippie ruiu tão logo 
suas contradições e o preço cobrado por elas foram demais para 
aqueles que sonhavam com outro mundo possível, sem, no en-
tanto, ter uma estrutura para construi-lo. E é justamente aí que 
está a grandeza de Easy Rider, um legítimo balde de água fria 
despejado sobre a geração Woodstock, que naqueles três dias de 
festa acreditou estar com a faca e o queijo nas mãos para trans-
formar o mundo. Depois de Easy Rider, fi cou mais fácil para John 
Lennon decretar que o sonho tinha acabado.

*Jornalista, historiador e mestrando em História – Práticas Culturais e Identidades 
(Unioeste/campus de Marechal Cândido Rondon).
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Osvaldo fi ca perplexo ao 
saber que é pai de Marina. Caio se des-
controla por não conseguir desligar o 
vídeo a tempo e a turma vê as imagens 
de Úrsula e Osvaldo juntos. Caio discute 
com Marina e planeja se vingar dela por 
causa do vídeo. 

TERÇA - Caio seleciona fotos com Ma-
rina para fazer montagens. Veridiana e 
Luciano discutem por terem interesses 
diferentes um do outro. Alex se atrasa 
para a aula por dar autógrafos a fãs e é 
advertido por Mauro. Caio vai até a casa 
de Marina para se desculpar. 

QUARTA - Iracema não consegue conven-
cer Marina a desistir de viajar com João. 
Luciano se atrapalha no jantar e Veridiana 
fi nge não ser sua namorada. Peralta teme 
que Yasmim e Filó tenham sido fl agradas 
pelas câmeras de segurança do prédio ao 
mudarem a decoração do hall. 

QUINTA - Domingas aconselha Marina 
a esquecer Caio e manter sua decisão de 
viajar. Luciano fi ca furioso por Veridiana 
propor a retomada de sua carreira de 
modelo. Yasmin prepara sua campanha 
para ser síndica do prédio. Paloma tenta 
conquistar Caio, mas ele diz que ainda 
gosta de Marina. 

SEXTA - João fi ca surpreso com a coloca-
ção de Iracema, mas não desiste de via-
jar. Norma Jean diz a Alex que continu-
ará com Fernandinho. Yasmin se desfaz 
da fi ta da segurança que continha suas 
imagens mudando a decoração do hall.  

SÁBADO - Não há exi-
bição

PARAÍSO
SEGUNDA - Geraldo alerta Vadinho 
sobre sua péssima campanha política. 
Aurora diz a Maria Rosa que provará a 
Norberto que pode ser mais do que uma 
primeira-dama do município. Zeca pede 
a Padre Bento para agilizar a anulação 
do casamento. 

TERÇA - Aninha se irrita com os comen-
tários de Ricardo sobre Paraíso. Modesto 
conversa com Aurora sobre as fotos que 
fará dela ao lado da ponte do Barro Pre-
to, o maior problema do município para 
o prefeito. Jacira fi ca indignada ao ouvir 
Geraldo falar mal de Aurora na rádio. 

QUARTA - Norberto e Maria Rosa cho-
ram por causa de Aurora. Zeca sugere a 
Terêncio que seu casamento seja no mes-
mo dia que o dele. Rosinha diz a Zefa que 
Zeca está tocando o berrante para anun-
ciar a anulação do casamento. Mariana 
fi ca nervosa com o som do berrante. 

QUINTA - Norberto diz a Maria Rosa que 
desistiu da prefeitura. Maria Rita reclama 
dos delírios de Mariana e sai de casa com 
Zeca. Padre Bento entrega a renúncia de 
Norberto a Vadinho. Maria Rita decide 
voltar para a pensão. Maria Rosa reage in-
dignada ao saber que Norberto entregou 
o cargo de prefeito a Vadinho. 

SEXTA - Zuleika reclama de Nono para 
Maria Rita e Leni. Bertoni diz a Nono 
que Zuleika disse que o considera como 
avô dela. Eleutério briga com Zefa por 
causa de seu diabinho da garrafa. O de-
legado leva Juca ao local do acidente e 
diz que encontraram o carro no rio. 

SÁBADO - Ricardo não deixa Aninha 
voltar com Marcos para Paraíso. Dona 
Ida recrimina Edith por não ter contado 
sobre a renúncia do prefeito para Marcos. 
Marcos decola com Falconi, o engenheiro 
que irá montar a pista do aeroclube. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Ernani orienta Dafne sobre o 
tratamento para engravidar. Gabriel diz a 
Fabiano que também desconfi a de Adenor 
e Ivonete, e aconselha o funcionário a con-
tinuar investigando. Felipe tenta desenco-
rajar Bianca a fi car com Xico. 

TERÇA - Bianca leva Xico com a ajuda de 
Felipe. Espeto não encontra Xico no ate-
liê e Lili acha que ele foi dar mais um de 
seus passeios. Espeto estranha o sumiço 
de Xico e avisa Denis. Jacques marca um 
encontro com Anita no parque.  

QUARTA - Socorro se anima com a visita 
de Frederico e permite que ele volte ou-
tras vezes.  Gabriel conta para Ivonete que 
Fabiano se veste de mulher para segui-la, 
pois desconfi a que Adenor não seja seu 
irmão. Milena aceita dar uma chance a Ni-
cholas. Galeno diz a Judith que precisa de 
mais provas para interditar sua mãe. 

QUINTA - Dafne diz a Cássio que eles só 
devem acusar Judith quando tiverem pro-
vas. Denis tenta achar Xico e conta para 
Gabriel que Bianca já sabe sobre o maca-
co. Gabriel questiona Bianca, mas ela nega 
ter raptado Xico.  Denis conta para Judith 
que Xico sumiu e não tem como entregar 
os quadros para a exposição. 

SEXTA - Amarilys conta para Denis que 
está na pista do falsifi cador. Fabiano e 
Adenor são mal recebidos por Ivonete e 
vão embora. Edgar conta para Aluísio que 
achou um comprador para o macaco. So-
corro pressiona Bianca a confessar onde 
escondeu Xico e afi rma que ela não poderá 
sair de casa até contar onde está o macaco. 

SÁBADO - Léa comunica que Judith terá 
que sair do apartamento. Edgar beija 
Beth. Cássio estranha a reação de Judith, 
enquanto Léa fi ca feliz. Socorro avisa que 
Bianca só sairá do castigo quando lhe 
contar onde está Xico. 

CAMINHO DAS ÍNDIAS – 
ÚLTIMA SEMANA

SEGUNDA - Maya conta a Raj sobre o 
relacionamento que teve com Bahuan e 
revela a verdade sobre Niraj. Cadore avi-
sa a Ramiro que vai contratar um advo-
gado para Raul e pede ao fi lho que não 
testemunhe contra o irmão. Silvia visita 
a mãe de Yvone e avisa que conseguiu 
um abrigo com melhores condições para 
ela.  Cadore entrega uma quantia em di-
nheiro a Raul e avisa ao fi lho que Gopal 
poderá ser preso por ter entrado com 
dinheiro roubado na Índia. 

TERÇA - Ramu avisa  do acidente com 
Raj e Maya fi ca nervosa. Gopal se recu-
sa a comprar uma pulseira para Durga. 
Surya leva dinheiro para mãe biológica 
de seu fi lho. Yvone acusa Raul por todos 
os seus crimes. Chiara convida Nanda 
para trabalhar no centro de estética. 
Shivani apaga os recados de Maya do 
celular de Bahuan. Opash reconhece a 
medalha de Raj no corpo que lhe apre-
sentam no hospital. 

QUARTA - Maya ameaça contar sobre 
a falsa barriga de Surya se ela revelar a 
verdade sobre Niraj antes de terminar 
o luto. A mãe de Shivani incentiva sua 
fi lha a tratar bem Niraj para não perder 
Bahuan. Maya diz a Camila que vai en-
tregar Niraj para Bahuan. Ramiro conta 
para Melissa que Tônia ganhou uma bol-
sa de estudos. Chanti pergunta se Indra 
quer dançar no fi lme que ela participa. 
Raj chama por Maya no hospital. Yvone 
tenta seduzir um carcereiro. Raul fala 
para Gopal mandar todo o dinheiro de 
volta para o Brasil. 

QUINTA - Penúltimo capítulo 

SEXTA - Último capítulo

SÁBADO - Reapresentação do último 
capítulo

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Ricardo ameaça Adriano di-
zendo que o sobrinho matou o próprio 
pai. Adriano e Ricardo se enfrentam. 
Adriano diz que agiu em legítima defe-
sa. Ricardo não se importa e Adriano diz 
que não vai revelar mais nada. Rodrigo 
pergunta para Verônica se ela sabe o 
que está acontecendo com Adriano. 

TERÇA - Rodrigo diz que Bela foi uma 
das melhores coisas que aconteceram 
em sua vida. Bela diz que não suporta 
mais. Rodrigo diz que vai convencer Ri-
cardo a demitir Adriano.   Bela fi ca sur-
presa. Lea fi ca preocupada com o estado 
de Vanda. 

QUARTA - Rodrigo pede a Ricardo para 
deixar Olga dormir em sua casa. Regina 
pergunta para Max se ela pode voltar a 
vender seus salgados no bar de Clemen-
te. Ivo parabeniza Rodrigo pelo casa-
mento e pelo fato dele ser pai. Rodrigo 
diz que está fazendo tudo que pode 
para o bem da agência. 

QUINTA - Ricardo se afasta de Olga e diz 
que não quer relembrar o passado. Ele re-
vela que Olga acabou com seu casamento, 
mas ela nega. De repente, Bela se levanta 
e diz que não pode fazer isso. Rodrigo fi ca 
surpreso. Ele tenta fazer com que Bela 
fi que ali, mas não consegue. Bela sai do 
quarto e Rodrigo fi ca incrédulo. Hortência 
e Clemente continuam conversando. 

SEXTA - Verônica assiste chocada ao 
beijo  entre  Rodrigo e Bela. Verônica faz 
barulho e Rodrigo fi ca assustado. Bela e 
Rodrigo não veem Verônica. Ele tenta 
beijá-la novamente, mas Bela recua e vai 
embora. Armando leva a morena para o 
motel. Diego cuida de Diogo após a bri-
ga com Adriano.

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - O sequestrador entra com 
o furgão na garagem e fecha a porta. 
Maura diz a Rafael que fi cou chateada 
com a atitude de Júnior e precisava falar 
com ele. Rafael confessa  à Maura que 
não para de pensar nela. Maura se di-
verte com as indiretas de Rafael. 

TERÇA - Bruno entra no esconderijo. 
Fernanda fi ca tensa com o  fl agra. Bru-
no pergunta quem é o homem que está 
com ela. Fernanda diz que não há ho-
mem nenhum. Bruno invade o quarto e 
encontra uma cartomante sentada em 
uma mesinha. Bruno fuça para ver se 
acha alguém, mas não encontra. 

QUARTA - Bruno e Jurací  fazem um 
pacto: o deputado simula, sem admitir, 
que é o Guri para Fernanda. Os dois, 
diante do computador, ouvem uma 
conversa entre Tony e Caló, que reafi r-
ma que vai cumprir a vendetta no lugar 
do fi lho. Jurací entrega uma maleta com 
diamantes para Bruno. 

QUINTA - Paulo e Pavãozinho entram 
no aeroporto. Paulo vê Mimi na fi la com 
a bagagem de mão. Paulo vê Renato, Fe-
lício e os quatro agentes. Marília revela à 
Lígia que está grávida. Lígia a aconselha 
a contar sobre a gravidez para Téo. Re-
nato retém os passageiros com destino 
à Amsterdã. Eles protestam. 

SEXTA - Bruno, furioso, pergunta  à 
Mimi onde está o resto da mercado-
ria. Mimi diz que não mexeu em nada. 
Bruno manda André levar Mimi para 
uma suíte. Wagner e João percebem 
que Mimi está esquisita. Apesar de ter 
noção do perigo, Lígia afi rma a Renato, 
Felício e Marília que vai fazer com que 
Laila confesse tudo. 

SÁBADO - Não há exibição.

“O mito não tem, 
pois, relevância ob-

jetiva; continua a exis-
tir apenas como resultado 

do esforço da comunidade 
de crentes e de seus orienta-

dores, sejam estes sacerdotes ou 
vencedores do Prêmio Nobel. Esse 

é, a meu ver, o mais forte argumento 
contra qualquer método que estimu-

le a uniformidade, quer seja esse mé-
todo empírico ou não. Cada método 

dessa espécie é, em última análise, um 
método decepcionante. Dá forças a um 

conformismo sombrio e fala de verdade; 
leva à deterioração das capacidades in-

telectuais, do poder de imaginação e fala 
de introvisão profunda; destrói o mais pre-

cioso dom da juventude — o enorme poder 
de imaginação — e fala em educar. Resu-
mindo: Unanimidade de opinião pode ser 

adequada para uma igreja, para as vítimas 
temerosas ou ambiciosas de algum mito 

(antigo ou moderno) ou para os fracos 
e conformados seguidores de algum 

tirano. A variedade de opiniões é ne-
cessária para o conhecimento obje-

tivo. E um método que estimule a 
variedade éa único método com-

patível com a concepção huma-
nitarista. (Na medida em que a 

condição de coerência restringe 
a variedade, ela encerra um ele-

mento teológico, elemento que se 
traduz na adoração dos "fatos", que 

é um traço característico de quase 
todo empirismo.)”(.. .)

(...) “O pluralismo das teorias e das dou-
trinas metafísicas não é apenas importante 
para a metodologia; também é parte essen-

cial da concepção humanitária. Edu-
cadores progressistas têm sempre 
tentado desenvolver a individu-
alidade de seus discípulos, para 
assegurar que frutifiquem os 

talentos e con-
vicções particulares 
e, por vezes, únicos que uma 
criança possua. Contudo, uma educação 
desse tipo tem sido vista, muitas vezes, como 
um fútil exercício, comparável ao de sonhar 
acordado. Com efeito, não se faz necessário 
preparar o jovem para a vida como verdadei-
ramente ela é? Não significa isso dever ele ab-
sorver um particular conjunto de concepções, 
com exclusão de tudo o mais? E, se um traço 
de imaginação nele permanecer, não encontra-
rá adequada aplicação nas artes ou em um flui-
do reino de sonhos que pouco tenha a ver com 
o mundo em que vivemos? Ao final, não levará 
esse processo a um divórcio entre a realidade 
odiada e as deliciosas fantasias, entre a ciência e 
as artes, entre a descrição cautelosa e a irrestrita 
autoexpressão? Os argumentos em prol da plura-
lidade evidenciam que isso não precisa acontecer. 
É possível conservar o que mereceria o nome de 
liberdade de criação artística e usá-la amplamen-
te não apenas como trilha de fuga, mas como ele-
mento necessário para descobrir e, talvez, alterar 
os traços do mundo que nos rodeia”.

Contra o Método,
de Paul Feyerabend.

Festival de 
Cascavel
Estão abertas as inscrições para as ofi cinas do 4º Festival de Cinema 
de Cascavel, que será realizado entre os dias 18 e 27 de setembro. 
Para esta edição do evento serão oferecidas quatro ofi cinas: Dire-
ção de Fotografi a, Direção de Cinema, Roteiro e História do Cinema 
e Desenvolvimento da Linguagem Cinematográfi ca. Os interessa-
dos devem se cadastrar no Centro Cultural Gilberto Mayer. As 
inscrições duram enquanto houver vagas, lembrando que cada 
ofi cina contará em média com 30 alunos.

Programação
Ofi cina: Direção de cinema
Dias 22, 23 e 24 de setembro de 2009
Horário: das 8 h ao meio-dia
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer
Professor: Beto Carminatti (Curitiba)
Vagas: 30
 
Ofi cina: Direção de fotografi a
Dias: 19, 20 e 21 de setembro de 2009
Horário: das 9 h ao meio-dia e das 14 às 17 horas
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer
Professor: César Pillati (Cascavel)
Vagas: 30
 
Ofi cina: Roteiro
Dias: 22, 23, 24 e 25 de setembro de 2009
Horário: das 9 h ao meio-dia e das 14 às 17 horas
Local: Centro Cultural Gilberto Mayer
Professor: Aly Muritiba
Vagas: 30
 
Ofi cina: História do Cinema e Desenvolvimento da Lin-
guagem cinematográfi ca
Data: 24, 25 e 26 de setembro de 2009
Hora: 9 h ao meio-dia e das 14 às 17 horas
Professor: Fernando Severo
Vagas: 30
 

Super 8
Estão abertas as inscrições para a 2º Ofi cina 
gratuita de produção em Super 8 que será 
realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, na 
cinemateca de Curitiba. Os interessados 
devem enviar um currículo simplifi ca-
do ao e-mail superoito@yahoo.com.br. 
Não é necessário ter qualquer experi-
ência com fi lmagem em película. O 
participante terá a oportunidade 
de produzir com equipamentos 
emprestados, desde câmera a 
fotômetros; além disso, a Caixa 
Cultural, uma das patrocinado-
ras do evento, arcará com os 
custos de um rolo de fi lme 
de 8 mm e com a revelação 
da produção de cada par-
ticipante. A ofi cina é uma 
atividade do festival 
Curta 8, que será reali-
zado em outubro.

CMYK

6

06 set2009

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Bom dia para mudar de residência 
ou ocupação. As coisas novas que in-
ventar serão coroadas de êxito e suas 
ambições, sonhos e desejos serão bem 
sucedidos. 

Aproveite as oportunidades para fazer 
novas amizades e arquitetar planos para 
ganhar dinheiro. Tudo estará bem neste 
dia e até depois de amanhã. Esteja aten-
to para uma novidade ou uma visita. 

Período de maior isolamento, mas, favo-
rável para a meditação e o contato com 
aspectos profundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa oscilação emocional 
e melancolia, além da habitual.

Feliz contato com pessoas de posse fi nan-
ceira elevada e elevação de sua condição 
material, é o que denota o fl uxo astral de 
hoje para você. Boa disposição para o tra-
balho e melhora total de sua saúde. 

Evite as questões extraconjugais e os pe-
rigos de acidente e tudo que possa pre-
judicar sua tranquilidade e bem estar no 
lar e sua saúde. Os colegas de trabalho 
tentarão descobrir esses motivos.

Não é conveniente aventurar-se em no-
vos negócios. Cuidado com o excesso 
de gastos. Mantenha-se em suas ati-
vidades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muito cuidado com escândalos, perda 
de reputação e tudo aquilo que possa 
prejudicá-lo de alguma forma. Haja 
com bastante meticulosidade que 
tudo tenderá a ir cada vez melhor. 

Se tiver alguma viagem de negócio 
programada para hoje, faça o possível 
para iniciá-lo na parte da manhã. Bom 
dia para o amor e as relações familiares. 
Elevação material à vista. 

Pela infl uência da lua e do sol você está 
favorecido em muitas coisas. Haverá 
bons fl uxos para estudos, exames, tes-
tes, cartas, e correspondência. Capaci-
dade de raciocínio aumentada. 

Será bem sucedido hoje, principalmen-
te se adotar uma atitude otimista. Dia 
excelente para estudos, testes, férias e 
contatos pessoais. Melhor ainda para 
contratar auxiliares. 

Dia dos mais afortunados, realizará boa 
parte de seus sonhos, anseios e desejos e 
viverá momentos felizes ao lado da pes-
soa amada e dos familiares. Não tente 
promover conversas conciliadoras.

Dia em que deverá prestar mais atenção 
em tudo que fi zer, pois está predisposto 
a ter aborrecimentos e prejuízos. Tenha 
calma, os astros estarão melhor posicio-
nados para ajudá-lo com mais força.

CASCAVEL
Juízo Final 
Ação/Ficção Científi ca, 14 anos, Legen-
dado, 105 minutos. 
Cine West Side 1: Sábado e Quarta 
15h40, 19h20, 21h20. Domingo 16h15, 
21h00. Segunda (Feriado) 15h40, 
21h00. Terça e Quinta 16h40 e 20h40.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado).
Cine JL 3: Sex.  Seg. Ter. Qui. 19h00. 
Sáb. Dom. Qua. 14h40 e 17h00.

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos.
Cine JL 1:  Sex. Seg. Ter. Qui. 15h30, 
17h00, 18h30, 20h00 e 21h30. Sáb. 
Dom. Qua. 14h00, 15h30, 17h00, 
18h30, 20h00 e 21h30.
 Cine West Side 2: Sexta/ Sábado e 
Quarta 14h10, 15h50, 17h45, 19h30 e 
21h00. Domingo 14h40, 16h30, 19h30 
e 21h15. Segunda (Feriado) 14h10, 
15h50, 17h50, 19h40, 21h15. Terça e 
Quinta 15h15, 17h40, 19h20 e 20h50.

Força G
Ação/Aventura – Livre, Dublado – 89 
minutos.
Cine JL 2: Sex. Sáb. Dom. Qua. Qui. 
15h20 e 17h10.  Seg. Ter. às 17h10. 
Cine West Side 1: Sexta às 14h00, 
15h40, 17h20, 19h15 e 21h00. Sábado 
e Quarta 14h00 e 17h40. Domingo 
14h30, 19h15. Segunda (Feriado) 
14h00, 17h40 e 19h20.Terça e Quinta 
15h00 e 19h00.

Trama Internacional
Drama, 14anos/Legendado. Dur. 01h55.
Cine JL 2: Diariamente 19h00 e 21h20. 

Efeito Borboleta
Suspense, 16anos/Legendado, Dur. 1h30.
Cine JL 4: Sáb. Dom. Qua. 14h00, 
15h45, 17h30, 19h15 e 21h00. Sex. Seg. 
Ter. Qui. 19h15, 21h00.

Arrasta-me Para o Inferno
Terror, 14 anos / legendado,  Dur. 01h40.
Cine JL 4 : Sex. Seg. Ter. Qui.  21h15. 
Sáb. Dom. Qua. 19h15 e 21h15. 

TOLEDO
G.I. Joe: A Origem do Cobra
Ação: 12 anos (legendado).
Panambi 1: Diariamente: 19h20.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado).
Panambi 2: Diariamente: 19h30. 

Marido Por Acaso  
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado).
Panambi 1:  Diariamente: 21h30.

Mulher Invisível
Comédia romântica, 12 anos.
Panambi 2: Diariamente: 21h40 - Sába-
do, Domingo, Feriado e Quarta : 16h00 
e 21h40.

FOZ DO IGUAÇU
Bruno
Comédia, 18 anos, legendado. 
Cine Boulevard 4: Quarta e Quinta: 19h45 
e 22h00; Segunda, Terça, Sexta, Sábado e 
Domingo: 17h45, 19h45 e 22h00.

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos.
Cine Boulevard 3: Diariamente: 18h15, 
20h15 e 22h51.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legen-
dado). 
Cine Boulevard 2: Quarta 
e Quinta: 20h30; 
Segunda,Terça, 
Sexta, Sábado 
e Domingo: 
19h30 e 
21h45.

JullianeBritaCASCAVEL | PR

Oniodi
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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.

Já me falaram do folk brasileiro, mas 
quase impossível descrever isso em 
um país em que a vastidão musical é 
tão grande quanto o território. É impra-
ticável a tentativa de definir o Brasil por 
um ritmo. O Samba e a Bossa ganham des-
taque, mas isso pela aceitação internacional 
e nacional. Enquanto no Sul as influências da 
Região do Pampa tomam conta da música, lá 
no Norte o folclore toma conta de um dos mais 
importantes festejos populares: o de Parintins. No 
Nordeste, há mais uma dezena de ritmos como o 
Forró, o Baião, o Frevo, o Axé e o Xaxado. No Sudes-
te, misturam-se muitas e torna esta região um liquidi-
ficador musical. Ao Centro-Oeste ficam as influências dos 
países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai. Somos tão amplos 
em matéria de música que é tarefa difícil conhecer tudo. 

Na semana passada, ouvi uma música de Almir Sater na TV e dessa 
música parti em busca do CD, o último lançado pelo cantor: 7 Sinais. Era o 
encerramento de uma telenovela e enquanto os créditos subiam, a voz do 
cantor cortou ares. A música me agradou e é a mesma que encerra o álbum 
de 2006: Três toques na madeira. Antes falei de folk porque já classificaram 
a música de Sater como tal. É impossível classificar algo folk nesta vasti-
dão de terra, considerando que cada região ou estado tem uma influência 
diferente e uma cultura que destoa do restante. Apesar de sempre achar o 
trabalho do cantor pantaneiro exímio, essa obra ainda não caiu no gosto de 
minha audição, mas reconheço: há algo de bom ali e não é folk, não. 

O disco, que foi composto ainda no início da década, traz muito das inquie-
tações que pairavam na virada do século: crise financeira, bug do milênio, cor-
rupção, pobreza, globalização, aquecimento global. É fácil de identificar estes 
termos e a saudade de um tempo em que tais necessidades e preocupações eram 

inexistentes. Por fim a desolação da obra, na conclusão dessas mudanças: “nem 
adianta três ‘toque’ na madeira”.

Não posso dizer que faz parte do meu 
gênero musical predileto, mas não dei-
xo de admirar uma viola bem dedilhada 

e uma voz melodiosa a encampá-la. Aliás, 
nem muito posso falar de gênero no caso 

da audição do álbum 7 sinais (2006), de Al-
mir Sater. Sertanejo no sentido que usamos 

hoje a palavra, vejo que não posso dizer. Que 
outra coisa senão o inchaço do termo MPB 
para descrevê-lo? Pois bem, por MPB sou apai-

xonada em vários tons; não me escaparia o tom 
acústico-intimista de Sater.

Um tanto ator, muito mais cantor, o artista sempre 
foi muito bem quisto por mim. Sempre me encantei 

com os ares de sentimentos íntimos mais profundos que 
a mim foram passados quando o via sentado com o violão no 

colo, um chapéu na cabeça e uma voz agradabilíssima. Sempre 
num bucolismo inadiável que reside na alma poética.

O bucólico, aliás, transporta o ouvinte a uma vida natural a que os seres citadinos 
não mais estão acostumados. Se eu fechasse os olhos ao ouvir No rastro da lua cheia, quase 

poderia sentir a brisa que eu suponho fresca, os pés na água mansa de um riacho que eu 
imagino calmo, a grama verde, as árvores imponentes, uma plantação de qualquer coisa que 

nasça do chão. Digo de suposições diversas, pois, apesar de ter estado a minha vida inteira 
muito perto de costumes campestres, raras – senão inexistentes – foram as minhas chances de 

aproveitar ou aprofundar quaisquer intenções árcades.

A idealização de uma vida mais calma, um resquício de paz na pressa dos nossos relógios, é o 
sentimento fundamental provindo dessa obra muito concisa e madura. A maturidade da música 
de Sater é refl etida em letras, acordes e voz. As letras, aliás, merecem atenção especial. Percebe-se 
nelas o investimento de um trabalho primoroso: cansado de um nada sobre nada nas músicas 
por aí? Dessas você vai gostar. Já na sexta música, fi ca clara a habilidade com as cordas que é 
especial em Sater, Pitiguyri, única faixa que fi ca só no instrumental, é belíssima. Ao vivo deve 
aprazer ainda mais. O álbum, por fi m, é uma boa pedida aos que gostam de música bem feita, 
independentemente de gêneros ou demarcações limitantes.
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Da divisão
de corações

nipônicos
Julliane
Brita
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No dia 10 de março, 
uma terça-feira comum, 
você deve ter se levan-
tado pela manhã, ido 
ao trabalho, voltado 
dele, conversado com 
familiares e amigos, 
e novamente ter ido 
dormir. Quer dizer, 
deve ter realizado 
uma rotina qualquer 
que domina os dias 
úteis de qualquer 
santo brasileiro. No 
Japão, provavelmen-
te, alguém traba-
lhou tanto quanto 
ou mais que você, 
acordou mais cedo e 
foi dormir mais tarde, pen-
sou muito menos no fim de se-
mana e muito mais nas horas fabris 
e febris que passaria trabalhando numa 
perfeita e cinza indústria.

Ao menos foi isso que fez presumir Takeshi Kara-
sawa ou Karasawa Takeshi – como escreveu o pró-

prio, reiterando que no Japão dizem primeiro o sobre-
nome e depois o primeiro nome, como não nos é 

usual –, ao dizer que um dos motivos pelos quais 
prefere o Brasil é que “No Japão, tem que acordar 

cedo, dormir tarde, trabalhar muito”, é muito 
mais corrido do que em terras tupiniquins.

Em 10 de março, Karasawa retomou uma roti-
na repetida seis vezes. Depois de aproximadamente 

40 horas de percurso, chegou a Cascavel tendo como 
ponto de partida a cidade japonesa de Ueda, localizada 

na província de Nagano. Com ele, mais quatro jovens 
japoneses entre 18 e 19 anos – Ryota Suda, Shohta 

Arakawa, Kohei Nakazawa e Takayuki Kobayashi 
– cruzaram várias longitudes para descobrir 
segredos que a tecnologia de lá não ajudou 

muito a desvendar: os do futebol.

O grupo de orientais ficou na Casa do Atleta 
e passou pouco mais de cinco meses treinando 

com o Cascavel Futsal Clube por meio de um inter-
câmbio resultado de parceria com um dos patroci-

nadores do time, a Japão Airlines. Os quatro rapazes já 
eram jogadores no Japão e pretendem fazer testes para 

ingressar na seleção japonesa de futsal; para isso, vieram 
melhorar a técnica com o Cascavel.

Karasawa, por sua vez, já passou um pouco da idade de 
fazer parte de uma seleção de futebol – não deixam mentir 
os cabelos que faltam em entradas acentuadas na testa do 
japonês esguio de pouco menos de 1,80 m – e faz as vezes de 

técnico para os rapazes. No Japão, intercala as visitas ao Brasil 
com o trabalho em empresas normais para juntar dinheiro e po-
der voltar. Nas poucas horas vagas de lá, o futsal é um bico.

Ele também é o único a se arriscar num português truncado e sem 
complementos. Durante a conversa, o brasileiro Ricardo Barreto Ito 
fez o papel de tradutor para os trechos menos entendíveis e, princi-

palmente, para a correta interpretação das perguntas. Polido, Karasawa 
prestava muita atenção à conversa; o olhar absorto voltado para algum 
lugar do cérebro que tentava juntar as sílabas em português. As respostas 
que não eram mediadas por Ricardo vinham em solavancos: palavras soltas, 
unidas por aquilo que querem dizer, não por conjunções quaisquer.

Cascavel foi a cidade escolhida pela oportunidade do intercâmbio. Karasawa 
disse que o Cascavel Futsal é melhor que a seleção japonesa de futebol e, por 
isso, acha importante que os garotos tenham passado uma temporada aqui. Ele 
quer ser técnico, instrutor, quer ajudar outros a aprender futebol, mas precisa 
voltar e juntar dinheiro para isso. Por ele, fi cava aqui mesmo.

Paisagem, comida, churrasco, carne barata, marca, Colcci, mais barata, futsal. 
Enquanto listava os porquês de preferir o Brasil, Karasawa gesticulava as palavras 
e as intercalava com a língua materna, numa traição permitida. Ricardo interfere 
para que cessasse a agonia de faltarem as palavras: “Ele gosta mais do Brasil 
pela paisagem, o horizonte, sabe, que dá pra ver longe, ver as fazendas. 
No Japão, se quiser ver alguma coisa precisa subir numa monta-
nha. Também gosta da comida, de churrasco principalmen-

te, já que aqui a carne é bem mais barata. Ele disse que 

tem gente que pensa que japo-
nês tem um monte de dinheiro, 
mas não é assim. Fora que aqui 
tem o futsal, né”.

Quando mencionava a marca 
da roupa predileta, Karasawa 
apontava para o suéter de cor 
nada tímida, para o cinto que 
prendia de forma impecável a 
camisa dentro da calça jeans 
escura, num jeito que sutil-
mente trazia à lembrança a 
disciplina japonesa tão fa-
migerada. As peças traziam 
a estampa da marca que 
viajaria superfaturada na-

quele dia. Por baixo do ver-
melho intenso da peça principal, 

uma camisa nada discreta lembrava 
outra mania dos japoneses, a de usar 

vestimentas inusitadas. Um reluzente verde-
água era o fundo para as várias fl ores alaranjadas, 

verdes e vermelhas que estampavam a camisa.

O tom sério do rosto, quebrado antes só pelas cores 
alegres das roupas, foi tomado por sorrisos miúdos quan-

do Karasawa disse que não havia ninguém o esperando de 
volta no Japão, já que é solteiro. “E não há nem uma na-

morada, nem aqui no Brasil?”. Entre olhares desviados e 
risos, disse que não. “Mas queria namorar uma brasilei-

ra?”. “Sim, brasileira, loira, morena”. Algumas palavras a 
mais em japonês e um gesto em que levou as mãos ao 

coração. O tradutor completou o que já havia sido 
entendido: “Ele é solteiro, não tem ninguém lá nem 

aqui. Ele queria uma namorada brasileira, não importa 
se for loira ou morena, o que importa é que goste dele”.

Karasawa foi embora no dia 24 de agosto com os rapazes aos 
quais ajudou a ensinar futebol, mas ele quer voltar.

Olhos puxados de 
concentração
Shohta Arakawa demonstrava a timidez dos outros três jogado-

res que o acompanhavam. Enfi leirou-se junto a eles também na hora 
da saudação em que todos disseram num português mecânico, mas mui-
to simpático: “Bom-dia. Tudo bem?”. Depois, na sala de visitas, levou copos 
grandes cheios de café para que bebêssemos enquanto esperávamos.

Aos 21 anos – completados hoje, por sinal – Arakawa está no terceiro ano da 
faculdade de educação física na cidade de Ueda, mas é natural de Shizuoka, 
província japonesa da região de Chubu, na ilha Honshu. Da mesma forma 
que os outros, veio para o Brasil para melhorar o nível do futebol que jogava 
lá. O objetivo dos atletas é fazer os próximos testes para ingressar na seleção 
japonesa de futebol de salão.

Arakawa é pivô e no último jogo que fi zeram com o Cascavel Futsal, mar-
cou dois gols. Ricardo Ito, dessa vez, intermediou todas as respostas de uma 
fala muito rápida. “Ele disse que ainda não dá pra saber o quanto eles me-
lhoraram, mas no último jogo ele foi bem”. Karasawa, o treinador, não é tão 
modesto, e acredita que os garotos, com o que aprenderam aqui, passam no 
teste da seleção japonesa facilmente. 

Quanto à diferença entre o futebol de salão jogado no Japão e o jogado 
aqui, Arakawa foi direto, mesmo que em discurso indireto pelas palavras 
do tradutor: “Eles seguem mais o que o treinador fala no Japão. Aqui eles 
aprenderam a ter mais poder de decisão, a ter mais rapidez em saber o que 
fazer quando a bola chega no pé, lá eles fazem o que o treinador fala, aqui 
eles pensam em fazer algo diferente”. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos 
quais Arakawa pretende passar nos testes de lá, mas se tiver uma oportuni-
dade gostaria de jogar aqui mesmo.

Além de preferir o jeito de jogar daqui, o atleta gosta mais do jeito de ser 
brasileiro. Como se fosse o reverso da moeda, o Brasil tem a desenvoltura de 

atrair pelo acolhimento. “No Japão, eles são muito fechados para as 
pessoas de fora, para recebê-las, e no Brasil é diferente. Nós 

abrimos mais o coração, para usar as palavras que 
ele disse”. Mais uma vez, a expressão de 

um rosto sincero não precisava 
de tradução.
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