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episódio 74

Um dia

de cão

Não se aproxime

quando a transformação

estiver completa. Pois é, 

é o que me

 diz todo mês

 o gerente

 do banco.

Quando Chico diz: 

“É sempre bom lembrar

que o vinho busca 

ocupar o lugar da

dor” ele quer dizer 

“Beba durante

a vida toda”?

Quantanegatividade.
Você está se
 tornando um
 amargurado.

Você precisa

relaxar, ouvir

uma boa música... 

O levante
de uma
promessa 
tardia

Por motivos outros que não os óbvios, o ALT 
acompanhou nesta semana uma das reuniões do 
Núcleo de Videolocadoras da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel). Por fi m, o 
seminário sobre atendimento, tão subjugado ou-
trora, se tornou também o mérito da visita. Não 
se tinha ideia de que a voz que se faria ouvir era 
a de um especialista da Twentieth Century Fox, 
numa visita praticamente obscura a Cascavel. 
Afi nal, fomos os únicos representantes da im-
prensa presentes, mesmo que por sorte. 

Cláudio J. Lopes construiu um breve pano-
rama sobre as novas tecnologias aliadas ao 
cinema e destrinchou o que pode ser o fu-
turo das videolocadoras, frente à pirataria 
e ao êxodo do público de televisão e vídeo 
para o computador. A arma para esses ca-
sos é uma só: o blu-ray.

Para as videolocadoras, o blu-ray é a 
promessa de recuperação depois do es-
trago causado pelo DVD e de libertação 
das lembranças saudosas do VHS. Vamos 

entender melhor: mesmo depondo contra o VHS a 
falta de interatividade e de design, o volume, a neces-
sidade de rebobinar e a qualidade sofrível de som e 

imagem, foi notável o avanço que se teve em relação 
ao betamax, e a dificuldade que impôs à pirataria, que 
roeu um mínimo. Associando isso ao fato de que o in-

teresse do público formava uma curva ascendente, a 
época em que Hi-Fi era apenas sinônimo de pinga com 

Fanta foi o ápice de ouro do negócio de locação.

O DVD então surge no final dos anos 1990 assina-
lado pela interatividade, melhor som, imagem, design 
e logo virou gosto. Foram quatro anos de adaptação 
– até 2004 se tem notícia de produção de fitonas cine-

matográficas –, mas também veio a dor de cabeça. Em 
pouco tempo, os pirateiros conseguiram quebrar o códi-
go de segurança AACS (Sistema de Acesso de Conteúdo 

Avançado – em inglês), promovido por gigantes do software 
e hardware como a IBM, a Microsoft e a Intel, cujo objetivo 

é impedir a cópia de filmes com formato digital de nova 
geração, e a pirataria cresceu vertiginosamente.

É interessante notar uma das diferenças básicas entre 
o DVD original e o pirata. O disco original é capaz de 

armazenar até 8,5 gigabytes a partir de um sistema de 
gravação em camadas. Os mais atentos conseguem 

notar, inclusive, o momento em que se muda de 
uma faixa a outra. Já a gravação pirata, não possui 

camadas, o que obriga a compressão do conteúdo 
em 4,3 gigabytes de espaço, o que acarreta uma 

perda significativa de qualidade.

Enfim, as videolocadoras sofrem o impacto 
e muitas delas, consolidadas mas desprepa-

radas, têm um The End inesperado. Lopes 
sugere para essa situação uma reação. “A 

tendência é que a videolocadora se te-
matize e comece a oferecer produtos 

complementares, como trilhas sonoras, 
camisetas, pôsteres, pipoca, refrige-

rantes... Não se tornar um 
mercado, mas oferecer 

mais do universo cine-
matográfico, do ato 
de assistir filmes em 
casa. Evidentemen-
te, deve prezar pelo 
melhor atendimento, 
organização, conhe-
cimento, tecnologia, 
imagem...”.

Em 2008, o blu-ray 
ganha a guerra para 

a substituição do DVD 
contra o HD DVD, da 

Toshiba. O formato é o mes-
mo, mas a capacidade sobe para 

50 gigabytes, espaço para mais de 
tudo: material extra; maior resolução de imagem 
– sobe de 480 para 1.080 linhas –; melhor som – de 

5.1 para 7.1 –; e mais interatividade – mais e melhores 
jogos, menus avançados, conectividade com a Internet, 
download de complementos e mais material extra. O 
acabamento é mais resistente contra marcas de dedos e 

arranhões, além de que tem algo de ecologicamente corre-
to, já que 65% dele é feito de papel. E a parte que talvez mais 
interesse ao setor é que não pode ser pirateado.

A garantia vem de três sistemas de segurança integrados. O 
AACS, o BD+ e o Rom-Mark. O primeiro é o velho sistema do DVD 
e o último é um tipo de marca d'água; o segundo é o que mais in-
teressa: o lactobacilo vivo virtual. É um sistema que faz com que no 
momento da quebra de uma das travas de segurança automaticamen-

te seja gerada uma nova trava. Assim, até é possível se fazer uma cópia, 
mas depois nem ela nem a versão original permitirão outra. Para o crime 

organizado que deseja reprodução em grande 
escala, é uma pancada e tanto.

Claudio nos contextualiza para que a descrição 
não soe apenas teórica. A Sony, empresa criadora 
do blu-ray, lançou todos os games do seu Playsta-
tion 3, um dos consoles mais populares no mundo 
e das tecnologias mais avançadas em termos de 
entretenimento doméstico, em formato blu-ray. 
O resultado é que, até agora, desde o lançamento 
em 2006, não se tem notícia de uma cópia pirata 
de qualquer que seja o divertimento. Consideran-
do que os jogos de videogame são os maiores alvos 
da pirataria no mundo, três anos de mercado livre é 
mais do que signifi cativo.

Não surpreende o fato de que nunca houve venda 
ofi cial do Playstation 1 e 2 no Brasil, a não ser por 
importação. Já o modelo mais recente começará a ser 
produzido em breve na Zona Franca de Manaus. Até 
há nas ruas do Japão, de acordo com Lopes, pesso-
as que dizem vender blu-ray pirata. Na verdade, são 
DVDs gravados com up-scale, que é um simulador de 
resolução de 720 linhas. Por mais que haja uma me-
lhora relativa da qualidade de imagem, não se chega às 
1.080 reais do produto original.

Não há previsão de quanto tempo levará para uma 
total substituição do DVD, até porque, antes mesmo 
do blu-ray virar moda, os televisores e as transmissões 
em Alta Defi nição têm de estar acessíveis a todos. Não 
adianta ter o aparelho e o disco de Blu-ray e não ter a 
televisão. Por isso que, de acordo com a diretoria da LG, 
até a metade de 2010, deve haver um imenso incenti-
vo à compra de aparelhos com a nova tecnologia. Aliás, 
essa mudança deve enterrar também a velha televisão de 
tubo – apenas a CCE continua fabricando esses modelos 
geografi camente identifi cáveis –.

Paralelamente deve haver também a redução nos pre-
ços do aparelho Blu-ray. Se no lançamento não saía por 
menos de R$ 3 mil, hoje um de qualidade pode ser com-
prado por R$ 899. A expectativa é que o preço se popu-
larize até a metade do ano que vem e seja estabilizado 
por um período mais extenso em R$ 599. Para locação, 
o blu-ray disc de fi lme recém-lançado deve sair por R$ 
7, em contraponto aos R$ 5 do lançamento em DVD.

Mas não nos precipitemos. O processo é lento. 
Até agora apenas duas empresas no mundo estão 
aptas a gravar filmes em blu-ray. Uma nos Estados 
Unidos e outra na Áustria. A exceção é a fábrica 
da Sony voltada para jogos. O interessante é que 
o Brasil deve se tornar o terceiro pólo mundial 
de replicação de blu-ray. A Microservice afirma 
que a partir de novembro começa a produzir e 
a Videolar em janeiro.

A mudança completa para o novo formato 
deve acompanhar a chegada da TV digital, 
que também não será tão rápida quando 
se imagina. Nos Estados Unidos, fala-se em 
TV digital faz 10 anos e ainda há 3 milhões 
de pessoas sem acesso a ela. Até lá, os 
curiosos e entusiastas do blu-ray podem 
dar uma passada em uma Home Center 
de Cascavel e ver o que vem por aí. Nun-
ca aquela desculpa de que você ‘só está 
olhando’ fará tanto sentido.

***
Mesmo na parte tupiniquim da Inter-

net, blu-ray é assunto de agorinha. As 
páginas mais completas sobre o assun-
to são as em inglês. Algo de explicativo, 
em português, você encontra em sites 
como a Wikipédia, o Baixaki (baixaki.
com.br) e em sites de tecnologia diver-
sos. No Clube do Hardware (clubedo-
hardware.com.br/artigos/1325), um 
texto objetivo sobre a diferença en-
tre o disco azul e o HD-DVD. Num 
guia do Mercado Livre (http://migre.
me/6RQm), tabelas demonstrativas 
e comparativas deixam números e 
informações mais claras. Mais de-
talhes e opções você encontra de 
fato em inglês. O Blu-ray.com ofe-
rece “críticas, novidades, guias e 
fóruns que cobrem fi lmes, apa-
relhos, gravadores, a mídia, sof-
twares e muito mais”. O site ofi -
cial, entretanto, é o blu-raydisc.
com, com tudo que um site 
ofi cial deve ter. Com essas di-
cas, você vai entender tudo 
sobre blu-ray muito antes de 
poder usá-lo.
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Uma viagem inesperada
Jaime
Fabro*
CASCAVEL | PR

O vento quente de 
outubro batia no rosto de Giácomo, 

italiano forte e claro de 33 anos.  O balanço das vagas do 
Atlântico o deixava estonteante. Corria o ano de 1893 e 

ele fazia essa viagem em um pequeno cargueiro que par-
tira do porto brasileiro de Laguna, em Santa Catarina, em 

busca de entes queridos que estavam distantes, devido ao 
surto de varíola que eclodira no Brasil assolando várias regi-

ões, principalmente o estado de São Paulo.

Fora em maio desse ano que ele, imigrante italiano no 
Brasil, não suportando mais a separação e a saudade 
de sua família, embora não se achasse com plenas 
condições de abrigá-la e dar-lhe um conforto ra-
zoável, escrevera para a esposa, recomendan-
do-lhe que vendesse os pertences da família 
e se preparasse para a viagem, embarcando 
em um navio para encontrá-lo na Améri-
ca, como usualmente os imigrantes se 
referiam às terras brasileiras.

Um sorriso cobriu-lhe o rosto 
cansado ao lembrar-se que após 
longos e infindáveis dias de ex-
pectativa recebera uma car-
ta da esposa comunican-
do-lhe que embarcaria 
em Gênova em setembro, 
devendo chegar a Santos 
no dia 27 ou 28 daquele 
mês e pedindo-lhe que 
lá a esperasse, pois te-
ria muita dificuldade em 
procurá-lo face ao desco-
nhecimento da língua e 
aos poucos recursos que 
lhe sobraram após o paga-
mento da viagem.

O rosto queimado do jo-
vem foi pouco a pouco se 
tornando tenso ao reviver 
os momentos de ansiedade 
pelos quais passara ao espe-
rar sua amada e seu pequeno 

e querido Tóni, então com cin-
co anos de idade, e de quanto 
o destino se lhe mostrara trai-
çoeiro naquela ocasião: na data 

prevista, encontrava-se o ansioso 
Giácomo de prontidão no cais de 
Santos. Já se imaginava abraçando-

os, acariciando-os, depois de tantos 
anos de separação. Antecipava, como 
num sonho a felicidade que teria com 

toda a família reunida, trabalhando a 
terra e procurando se estabelecer defini-
tivamente, progredindo e mantendo suas 

tradições com liberdade. Mas uma nuvem 
negra, carregada de incertezas, cobrira o 
horizonte de sua imaginação e alegria. O 

surto de epidemia que assolara São Paulo 
assustava aos que para lá se dirigiam fazen-
do com que o Comandante do navio em que 

viajavam sua esposa e filho, com receio de que 
uma escala em terra brasileira pudesse com-
prometer seus passageiros, resolvera não mais 

atracar em Santos, dirigindo-se diretamente 
para Buenos Aires, onde fez desembarcar ali os 
passageiros que tinham como destino o Brasil.

Seu semblante fi cou ainda mais duro pela lem-
brança de seu desespero no porto de Santos ao 
receber a notícia da mudança do local de atra-
camento, comunicada pelas autoridades portu-
árias. Apavorara-se, imaginando o pânico que 
certamente tomara conta de Maria, quando o 
Comandante comunicara sua decisão aos pas-
sageiros. Rapidamente, perpassaram-lhe mui-
tos pensamentos em relação à esposa. Que 
iria ela fazer em Buenos Ares, sozinha, entre 
desconhecidos, ela que nunca se afastara de 
sua aldeia! Como faria para encontrá-la? 
Que arrependimento a coitada deveria ter 
tido, em deixar na Itália seus familiares para via-
jar rumo ao desconhecido! Desesperado, sem saber o 
que fazer, sentara-se no cais do porto, com o rosto entre 
as mãos, fi tando o mar com o coração angustiado, chorara. 

Passado e presente, naquele momento, confundiram-
se na unidade dos tempos, e Giácomo, como naquele 

dia, sentiu lágrimas quentes escorrendo em seu rosto e 
caindo-lhe nos braços. Sem dúvida, o momento de deses-

pero passara, refeito da angústia, havia reunido forças para 
superar a situação imprevisível em que se achava, e agora ali es-

tava, numa embarcação simples viajando para a Argentina à pro-

cura de sua fa-
mília que estivera 

tão próxima, bus-
cando vencer o impasse 

que o distanciara dela. 

Crianças brincando aproximam-
se da amurada e por alguns minutos 

tiram Giácomo de seu devaneio.

Céu e água. Água e céu. Solidão que traz 
de volta solidão passada. O pôr-do-sol aver-

melhando o horizonte fê-lo recordar de outra tar-
de em que como esta, há três anos, navegava nesse 

mesmo Atlântico. As sensações eram as mesmas, embora 
a embarcação em que estava na época tivesse sido um 

vapor que atravessara o oceano vindo da Itália. Como 
muitos outros ele viera da Itália, em 1890. Era oriundo 

da pequena vila de Klaut, província de Udine, na região 
do Vêneto, onde se dedicava ao plantio de cereais. Em-

bora tivesse partido esperançoso, tinha o coração aflito, 
pois deixara a esposa Maria, com um filho pequeno, pro-

metendo buscá-los assim que se estabelecesse em terras 
brasileiras e tivesse condições financeiras necessárias ao 
sustento da família. Partira em busca de fortuna, como 
muitos dos seus compatriotas haviam feito, ou pelo 
menos de uma vida melhor. A classe rural da época, 
da qual fazia parte na Itália, tornava-se cada vez 
mais pobre e isolada, sujeita às más condições de 
vida e à mortalidade infantil, isso tornava de-
sesperadora e traumatizante a permanência 
dos campesinos da região de Klaut, devido 
às constantes preocupações pela escassez 
de trabalho e de meios de subsistência.

Em seu devaneio revive seus três últi-
mos anos de vida, desde os intermi-
náveis dias de viagem, nada con-
fortáveis, em uma 3ª classe de um 
cargueiro, até que aportou no Bra-
sil, mais precisamente no Sul de Santa 
Catarina, seguindo em direção ao interior 
do município de Urussanga, onde se juntou a 
outros imigrantes da região e começou sua luta 
pela felicidade. Aí, Giácomo pretendia estabelecer-se, 
constituir sua família com mais tranquilidade, poden-
do desenvolver sua vocação de cultivo à terra e man-
tendo os princípios éticos, morais, sociais, religiosos e 
hierárquicos herdados de seus antepassados. O traba-
lho, inicialmente, era para sua própria sobrevivência 
e, após, para cumprir a promessa feita à angustiada 
esposa, que ficara cheia de esperança, para um dia 
também poder juntar-se ao marido e conhecer as 
terras descritas como terras da promissão. Os pri-
meiros meses de Brasil foram árduos para ele. Sau-
dades da família que o cercava de carinhos; dos com-
panheiros que movimentavam seus fins de semana. O 
trabalho na lavoura, ao qual se dedicava, era sofrido, 
pois, na região escolhida para fixar residência, tudo 
ainda estava por fazer por serem terras montanhosas 
e isoladas pela ausência de estradas. No começo, traba-
lhou com outra família de imigrantes, como emprega-
do na derrubada da mata virgem, na destoca da terra, 
no plantio de pequenas culturas, economizando parcos 
rendimentos, até conseguir arrendar uma área de terras 
que preparou para cultivo próprio.

Foi três anos de vida penosa, de luta, de trabalho braçal in-
tenso, tentando juntar economias sufi cientes para construir 
uma pequena casa, erguida com tábuas serradas à mão, para 
receber sua família da longínqua Itália. Quanta difi culdade! 
Seus fi ns de semana foram os mais doloridos! Supria a falta e 
as saudades da família, dos amigos, com a dedicação exclusi-
va ao cultivo da terra. Seu ritmo de trabalho era de segunda a 
segunda, sem descanso, sem festas, pensando somente em 
produzir e economizar. Giácomo, entretanto, encontrou 
na qualidade da terra arrendada, que era altamente pro-

dutiva, um incentivo a mais para sua dedicação ao 
trabalho, realizado com afi nco e destemidez.

Um apito da embarcação fez Gi-
ácomo voltar à realidade da 

viagem constatando 
que estava 

próximo de Buenos 
Aires, seu ponto de desembarque. 

Em lá chegando, buscou informações na Polícia Marítima, Se-
tor de Imigração, Consulado, esperando vislumbrar uma luz 
que indicasse como encontrar sua Maria.

Após uma semana de buscas, batendo de porta em porta, es-
perançoso em algumas, desiludido em outras, Giácomo foi in-

formado de que havia entre os desembarcados em Buenos Ai-
res, uma imigrante, sem familiares por aqueles lados que, para 

sobreviver, se propusera a trabalhar de doméstica em uma fa-
mília argentina, conseguindo com isso, um lar para morar até 

que seu marido, vindo do Brasil, viesse buscá-la.

De posse dessas informações, Giácomo passou a 
alimentar a esperança de que aquela mulher pu-

desse ser Maria. Sem perder mais tempo, dirigiu-
se para o endereço indicado. 

Era uma dessas manhãs de primavera, em 
que o sol desponta como que incendiando o 

horizonte, trazendo calor, alegria e esperan-
ça aos corações amargurados.

Caminhando firmemente, recordava-se da 
terra natal, da viagem, do trabalho duro enfren-

tado em Santa Catarina. Quanta dificuldade! 
Quanto sofrimento! Mas tudo isso se desfazia, 

quando imaginava em reencontrar a esposa que 
considerava perdida em terras portenhas. A imi-

nência do reencontro deixava-o mais ansioso do 
que estivera por ocasião da espera em Santos.

À medida que se aproximava da casa indicada 
como provável paradeiro da esposa e quiçá do fi lho, 

o coração de Giácomo pulsava mais forte e mais rá-
pido pelo que iria acontecer. Uma série de dúvidas as-

saltou-lhe a mente. E se, ao bater à porta daquela casa, 
Maria ali não estivesse? O que fazer? Onde procurá-la? 

Não, não poderia ser outra mulher! Haveria de encontrá-
la sim. Mas e o fi lho? Ninguém falara de uma criança!

A certa altura da rua, parou. Conferindo o número escri-
to em um papel, que pelo nervosismo se fizera roto e amas-

sado, constatou ser aquele o local indicado. Benzendo-se, 
elevou uma prece a Santo Antônio de Pádua, seu santo 

de fé, para que, naquele momento, findasse seu sofri-
mento e o de sua esposa. 

Dirigiu-se à porta e bateu. Pareceram longos, os mo-
mentos de espera! Abriu-se a porta. Uma desconhe-
cida estava a sua frente. Mais nervoso ainda, cumpri-
mentou-a e com voz muito baixa perguntou sobre 
a presença de uma empregada italiana em sua casa. 
Mal terminara a pergunta, vê, por uma porta interna, 
a imagem de uma mulher delineada pelos raios sola-
res que invadiam a casa. Fixou os olhos naquele vulto. 
A visão parecia-lhe um sonho, que pouco a pouco foi se 
tornando realidade. Emudeceu. Aquela mulher magra, 
de cabelos pretos que estava diante dele, era Maria, que 
se dirigira à sala, ao escutar alguém que falava, com so-
taque, seu dialeto vêneto. Foi ao encontro dela, sem se 
importar com a presença da dona da casa. Suas mãos 
tremeram ao se tocarem, abraçaram-se e assim perma-
neceram emudecidos, por um longo tempo. 

Naquele momento, a palavra não interessava. A 
cada um bastava sentir o arfar do coração do outro. 

Só quem já viveu uma separação é capaz de ava-
liar a intensidade da emoção no momento desse 
reencontro.

Entreolhavam-se ainda extasiados, quando senti-
ram que alguém lhes puxava as roupas. Volvendo os 
olhos, Giácomo sorriu feliz ao ver uma criança, que, 
agarrada às pernas da mãe, olhou como que assus-
tada, para aquele quase desconhecido e murmurou: 
- “é mio pupá?” 1

O abraço já não era mais de dois, mas de três.

Passado esse momento de ternura, rememo-
raram os dias felizes e tristes vividos. Um queria 
saber mais sobre o outro – suas afl ições, suas es-

peranças –. Sucederam-se intermináveis questiona-
mentos até altas horas da madrugada.

No dia seguinte, iniciaram as providências para o retor-
no ao Brasil, para o lar que os esperava. Tudo pronto, 

Giácomo, comovido, agradeceu, pela solidariedade, 
à família que acolhera Maria.

Reunindo os pertences que a esposa trouxera da 
Itália, Giácomo, com ela e o fi lho, retornaram para 

sua colônia de terras, em Santa Catarina, onde 
viveram e constituíram uma prole de doze fi lhos.

*Professor aposentado da Unioeste – Campus de Cascavel e 
membro da Academia Cascavelense de Letras

E-mail: ja.fa1@hotmail.com

1 Expressão que no dialeto vêneto signifi ca:
 “é meu pai?”
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Apêndic
Desejaria viver em Júpiter onde as 

almas são puras e a transa é outra.
Henrique do Valle

É do livro de Henrique do Valle, poeta nascido carioca e 
tornado o ‘Rimbaud de Porto Alegre’ nos anos 70, que 

vem a inspiração: O Vazio na Carne. Essa parte infe-
rior daquilo que no boi se chama de ‘fraldinha’. O 

‘Bife do Vazio’. Epifanias nietzschianas num bal-
cão frigorífi co de um supermercado qualquer. É 
tal como no desassossego de Fernando Pessoa: 
“Tudo isso está vazio, até na ideia do que é. 
Tudo isso está dito em outra linguagem, para 

nós incompreensível, meros sons de sílabas 
sem forma no entendimento. A vida é oca, 

a alma é oca, o mundo é oco”.

O outro lado da ausência era pressentido até por quem não estava ro-
deando o movimento quase medieval de espetos e facas. Olfatos diversos 
saberiam que o cheiro da inexistência é defumado e arrebata estômagos 
famintos. Sozinho, o perfume seria cru, como deve ser qualquer odor que 
venha do nada; e a carne, por si só, já apresenta tantos estados de cheiro 
que difícil imaginar qual se encaixaria nesse estado de nada.

Vazias estavam as entranhas dos presentes na ausência metafísica do 
bife, e estavam também a mesa, os pratos e os pensamentos. Estes, ébrios 

de necessidade, diria Maslow, não voltariam a matutar antes que a fisiolo-
gia fosse satisfeita. Respire, coma, beba, reproduza-se, durma, esquente-se, 

excrete; só aí você pode pensar. Os famintos, entretanto, não cumpriam de 
todo os mandamentos da pirâmide hierárquica de necessidades. Refletiam to-

dos sobre o ato simbólico de alimentar-se de insubstância.

Para os mais dramáticos, a situação assemelhava-se a outra de análogo porte: 
respirar no vácuo. À medida que o pedaço de pouco menos de dois quilos de 
carne era devorado por intelectos vorazes, alimento virava mesmo para as di-
vagações corriqueiras. O bife do vazio traz no cerne essa ambiguidade de ser 
pleno e ausente de si. Vem do lugar em que falta: falta osso, falta gordura, falta 
músculo. Só não falta matéria sobre a qual desvairar.

Aos que navegaram em delírios de fome e saciedade, o encarregado do açougue do 
supermercado Irani da região Leste da cidade, Malezio Martinhago, explica que o tal 
do bife do vazio não é só alucinação de mentes parcialmente desocupadas. O corte 

de carne com nome que incitou divagações é também conhecido como pacu da cos-
tela e, apesar de não ser familiar a muitos, é um corte bovino antigo e relativamente 

comum. "Olha, coisa de 10 anos pra mais que o conheço. Ocorre que as pessoas com-
pram por nomes diferentes de acordo com a região". Basicamente, é parte da minga, 

ou melhor, é a fraldinha da minga, localizada entre as costelas e o traseiro do animal. 
Essa carne tem pouco ou nada de gordura e também não tem osso. “É mais carne para 

panela, para fazer espetinhos, mas pode preparar como bife mesmo”.

Alexandre estava na fi la do açougue e mesmo assim não foi além do "nunca ouvi 
falar" quando perguntado sobre o bife de refl exões várias. “Pelo nome não sei se 

eu levaria, teria de ver o que é, né”. Elias Manoel também quis certifi car-se de que 
poderia primeiro tocar o pedaço de carne suspeito. ‘O senhor acredita que se 
satisfaria com o bife do vazio?’. “Ah, acho que não, né. É feito do nada!”.

Seu Lourenço Ricardo conhecia o corte pela propaganda do super-
mercado. “Comprei mais porque estava barata do que pelo nome". 
De fato, o preço é razoavelmente baixo; varia entre R$ 9 e R$ 

10 o quilo, enquanto o contrafilé, por exemplo, está em 
média R$ 13 e a alcatra R$ 14. "Preparei ele como 

bife mesmo, eu gostei. Ficou macia, su-
culenta. Dá para fazer com 

aperiti-
vo também". A esposa 

dele, Dona Rosana, não só conhe-
ce a carne como indica uma receita 

que parece apetitosa, a do Bife do Vazio 
com Banana Assada. "Não lembro agora 

de cabeça, mas é uma delícia. Vai um quilo 
e meio de bife, um de banana, vinho, açú-

car...”. Interessados que somos em possíveis 
agrados, completamos a receita com ajuda do 

blogue Nouvelle Cuisine (nouvelle-cuisine.blo-
gspot.com). Anote aí.

Ingredientes
 1,5 kg de bife embalado a vácuo, 1 kg de banana 

para assar, 500 ml de vinho do Porto, 100 gramas de 
açúcar castanho, pimenta rosa, sal e basílico. 

Modo de preparo
1) Cozinhe a carne a 50ºC durante +\- 50 min, sem 

retirar o plástico. 2) Corte as bananas em rodelas, colo-
que-as em uma forma e cubra-as com o vinho do Por-
to até a metade. Disponha o açúcar e tempere com sal 
e pimenta. Leve as bananas assar até estarem prontas. 
Leve o vinho, onde cozinhou as bananas, numa panela 
ao fogo até fi car consistente. Retire o plástico da carne. 
Aqueça um grelhador e grelhe a carne de ambos os lados. 
Finalize o cozimento no forno a 180ºC de 10 a 15 min. 
Retire do forno e deixe esfriar. Corte a carne em pedaços 
de +\- 200 g. Coloque as bananas no centro do prato. Dis-
ponha a carne por cima, tempere com a pimenta rosa e o 
sal. Salpique com o basílico e regue em volta com o molho 
do Vinho do Porto. E pronto.

Maria Teresa é uma das que provavelmente anotará as 
linhas acima, afinal, pretende se tornar uma exímia cozi-
nheira. Mas ela não conhece o bife do vazio. "Não conhe-
ço mesmo, mas tem um corte de nome interessante que 
também é muito bom, o chamado bananinha, e tem 
também o cordão de filé mignon”.

A Dona Leontina, cuja animação reduz pela metade 
as 70 e poucas primaveras completadas na última 
quinta-feira, quer o bife do vazio bem longe. "Deus 
me livre, tenho problema do estômago, vai saber 
o que pode acontecer” e lá se vai uma bela gar-
galhada. ‘Não é nada disso, é um corte da carne 
do boi, dizem que fica entre as costelas e a parte 
traseira do animal’. E então a conversa faz al-
gum sentido para a jovem senhora e surgem 
reminiscências do trabalho com gado no sítio. 
“Ah, sim, é do vazio mesmo. O porco tam-
bém tem o vazio, fica nessa região mais ou 
menos". E ela aponta para um lugar entre as 
próprias costelas e a bacia, antes de anunciar 
que nós também temos um vazio, a não ser o 
do estômago. "Sim, temos sim. É aqui ó. Cha-
ma vazio porque parece que não há nada, não 
tem osso e nem muito músculo".

Se o vazio deixou de abstrair-se para virar presen-
ça por entre nossos ossos, por que não poderia ser 
tornado questão em nosso cérebro? Saudar a cartoli-
na que anuncia em tinta comum o bife do vazio com 
um sorriso de vantagem é gesto-denúncia. Revela 
que o alimento é substância para mais que a sub-
sistência. Não sobrevivemos apenas; persistimos. 
Afi nal, já diria Woody Allen em seu cinema de 
ironia dramática: "A realidade é dura, mas 

ainda é o único lugar onde se pode co-
mer um bom bife".

Bife do
vazio interior

Anderson A. Costa
e Julliane Brita
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A carne que concretiza em seu nome algo como uma possí-

vel substância do abismo. Um prato poético em sua banali-
dade cínica. E nem caro é. O nada sem valor algum por-
que mediano. O nada de sempre expresso no tédio e 
na rotina. Cravar os dentes na carne do vazio é uma 
imagem que por si só sugere uma revolta da parte 
que subsiste ainda humana em meio à medio-
cridade que nos iguala em rebanho. É como 
humanos que mastigamos essa substância 
do vazio que nos serve de palco para a 
sobrevivência. Ainda alguma dignidade. 
Comer e pensar é uma articulação que 
nos liga de Platão a Oswald de Andra-
de. Comer com os olhos o “Bife do 
Vazio” nessa quase primavera fria e 
chuvosa de um ano sem festas. Com 
a bile das sombras como tinta que 
se disfarça em letras impressas so-
bre o papel e o eco de Emil Cioran, 
o bufão-mestre de todas as amargu-
ras: “Quis tornar-me indizivelmente 
normal – e eis-me aqui, no embru-
tecimento, no mesmo plano que os 
idiotas e tão vazio como eles”.

*Doutor em comunicação pela USP, do-
cente e editor do caderno Biss da Ga-
zeta do Paraná.

Silvio
Demétrio*
CASCAVEL | PR

Para tratar da parte metafísica da gas-
tronomia, entrevistamos uma espécie de 

açougueiro intelectual. E dos bons. Alberto 
Marcos Onate, professor adjunto no colegiado 

e no mestrado de Filosofia da Unioeste, campus 
de Toledo. Onate é doutor em filosofia pela USP 

e pós-doutor também em filosofia pela PUC-RS, 
e tem como área de concentração o pensamento 
de filósofos como Kant, Nietzsche, Husserl, Heide-
gger, Sartre, além de temas como a fenomenologia, 
as questões do sujeito, do ser, do tempo e do nada. 
Ele nos concedeu uma entrevista na sexta-feira, pouco 
antes do meio-dia. Horário propício para estar, como 
estávamos nós, de barriga roncando.

ALT – Michel Onfray escreveu em A Razão Gulosa 
sobre a relação dos filósofos com a comida. Fala-se 
que Descartes, por exemplo, é um dos que tinha que 
comer muito para poder pensar. Vale lembrar ainda 
d’O Banquete, de Platão... O senhor vê, de fato, al-
guma relação entre a comida e o raciocínio? 

Alberto Marcos Onate – Os gregos, iniciadores 
da filosofia, já há mais de 2.500 anos estabeleceram 

uma relação estreita entre alimentação e pensamen-
to. Pelo requinte e profundidade das obras clássicas 

que nos deixaram, pode-se supor a qualidade de 
suas refeições. Diz-se que logo após saborosas e far-

tas refeições, eles regurgitavam para poder retomar 
o quanto antes o prazer da gula. Bem-comer, bem-

viver e bem-filosofar constituíam atitudes convergen-
tes. Mas é provável que houvesse dissidentes, sobretudo 

entre os comediógrafos: Aristófanes devia compensar sua 
má-alimentação com as críticas severas e bem-humoradas 

a Sócrates e companhia. Já no período medieval, este fausto 
(não o dos domingos da Globo) alimentar foi substituído por um 

regime mais contido, mais divino. Santo Agostinho e São Tomás de 
Aquino pregavam o controle rigoroso dos excessos na alimentação, 

embora as representações pictóricas que deles tenham nos chegado 
denunciem um certo descumprimento deste preceito. Com Descartes, 

no período moderno, o imperativo de controle da gula foi racionalizado, 
submetido ao Bom Senso. O pensador francês é mundialmente conhecido 

pela frase “Penso, logo existo”, mas seus opositores filosóficos da época di-
ziam ou poderiam ter dito que a famosa proposição se subordina hierarquica-

mente a outra: “Como, logo existo”. Que transformações sucederiam ao sistema 
cartesiano caso ele acatasse o princípio de seus detratores! Eis um bom começo 

ao caro leitor que se proponha adentrar nas sendas filosóficas. Com Nietzsche 
(o filósofo-dinamite) instaura-se nova dinâmica na delicada, mas essencial rela-

ção entre comer e filosofar. Falarei sobre ele com mais detalhes nas perguntas 
seguintes. Na filosofia contemporânea (dos séculos XX e XXI), o vínculo entre 
alimentação e filosofia torna-se, literalmente, uma salada, capaz de atender 
a todos os paladares. Husserl, iniciador da Fenomenologia, provavelmente 
defenderia um regime transcendental, puro, sem qualquer fonte empírica, 
material. O risco seria a extinção da espécie humana, mas valeria a pena, 
pois seria recompensada pela compreensão do fundamento de tudo. 
Wittgenstein, nobre representante da filosofia da linguagem, prova-
velmente advogaria o silêncio, adotando um regime frugal, sufi-
ciente apenas para subir a escada do conhecimento, e depois 
descartá-la. No conjunto do pensamento contemporâneo, 
vários caminhos encontram-se abertos, mas o certo é 
que comer com finesse e refletir com finesse conti-
nuam a ser requisitos indispensáveis. 

ALT – Descartes comeria o bife do vazio? E 
o senhor, consegue pensar de barriga vazia? 

Onate – Entendo que Descartes não co-
meria o bife do vazio, pois em seu siste-
ma o universo é  totalmente preenchido. 
Acho que ele preferiria uma picanha ou 
um filé, mas cujo corte fosse simetrica-
mente perfeito. Para o pensador francês, 
sem ordem e proporção não há alimenta-
ção nem reflexão que deem bons resulta-
dos. Quanto a mim, comeria sim o bife do 
vazio, pois considero, seguindo Edmund 
Husserl, pensador alemão, que “É o nada 
que permite que tudo seja”. A questão do 
ser e do nada há mais de 2500 anos deixa 
os filósofos de cabelos brancos. Nada me-
lhor do que degustar um bife do vazio para 
divertir-se às custas da suprema questão. 

ALT – Pode-se fazer um paralelo entre o 
conceito nietzschiano de abismo (do ale-
mão: ABGRUND, 'sem fi m') e a ideia do 
vazio? Se for possível, qual é a substân-
cia desse vazio na obra de Nietzsche? 

Onate – Talvez a melhor tra-
dução do conceito alemão 

de Abgrund seja “sem-
fundo” ou 

“sem-fundamento”. Con-
ceito que desempenha um importan-

te papel na filosofia de Nietzsche. O 
pensador alemão rompe com a tradição 
filosófica exatamente ao sustentar a falta 
absoluta de sentido da vida e do mundo. 
Nada do que se manifesta ou se apresen-
ta no mundo real ou possível tem funda-

mento. Tudo que aconteceu, acontece 
ou acontecerá, já aconteceu infinitas ve-

zes do mesmo modo (eterno retorno), 
não remetendo a um fim, a um senti-

do último.  O mundo e a vida provêm 
e se mantêm no nada, no vazio. Isso 
não implica, porém, que o humano 
deva abdicar à vida. Ao contrário, ele 
deve afirmá-la desde o finito, desde o 
instante, desde o sem-sentido. É esta a 
concepção trágica da vida e do mundo, 
que Nietzsche encontrou nos gregos e 
se propôs a aprofundar em suas medi-
tações. O super-homem nietzschiano é 
aquele que consegue jogar, brincar com o 
mundo e com a vida, tal como a criança que 
se entrega às brincadeiras e se esquece de si 
própria. Não há mais eu e mundo, sujeito e 

objeto, há apenas fluxo, passagem, travessia. 

ALT – O bife do vazio poderia ser considerado 
um alimento niilista? 

Onate – De acordo com a resposta anterior, o bife 
do vazio é um alimento niilista, mas, paradoxalmen-

te, que produz calorias afirmativas. Alimentar-se do 
vazio até as últimas consequências implica em superar 

o próprio niilismo enquanto vontade de nada. Cabe ao 
leitor mensurar até  onde pode ir este exercício pessoal 

de vacuidade, o quão radical ele pode ser em seu caso. 
Só posso desejar-lhe boa sorte!

ALT – O que diria Nietzsche sobre o bife do vazio?

Onate – Nietzsche seria um consumidor voraz do bife do 
vazio. Para depois regurgitá-lo! E assim sucessivamente. O 
mercado pecuarista é que seria beneficiado, garantindo ad 
infinitum o consumo para seus produtos.

ALT – Algo a complementar sobre o bife do vazio? 

Onate – Como dizia Salvador Dali (ou outro pintor fa-
moso cujo nome não lembro, devido à fome que res-
tringe minha memória neste momento), ao iniciar 

uma conferência: “Serei tão breve que, na ver-
dade, já terminei”. Despeço-me rapidamente 

do prezado leitor, pois urge preencher 
meu vazio alimentar com... um 

bife do vazio.
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Caio recusa o pedido de na-
moro de Paloma, mas Marina, que vê a 
cena de longe, acha que os dois estão jun-
tos. Iracema encerra as atividades do Terra 
Criança. Peralta efetua o pagamento dos 
shows da Quadribanda e Alex fi ca insatis-
feito por achar que deveria receber um ca-
chê mais alto do que os outros integrantes. 

TERÇA - Marina se posiciona a favor da 
rave, mas Rejane infl uencia Iracema e Ju-
liana a vetarem a realização do evento. 
Yasmin não consegue inspiração para 
compor novas músicas. Norma Jean fi ca 
cismada com a aproximação entre Alex e 
Veridiana. Filó sugere que Yasmin busque 
auxílio do além para se inspirar a compor. 

QUARTA - Marina fi ca abalada ao fl agrar 
o beijo de Caio e Paloma. Adamastor 
quer chamar a polícia para prender os 
meninos que grafi taram as paredes do 
shopping, mas Rodrigo propõe que ele 
os deixe limpar os desenhos para livrá-los 
da punição. Caio deixa claro para Paloma 
que ainda gosta de Marina, mas a beijan-
do novamente. 

QUINTA - Insegura, Norma Jean diz a Ve-
ridiana que não teria problema caso ela 
namorasse Alex. Marina sugere a Paloma 
em transformar a rave num festival de cul-
tura urbana com vários estilos musicais e 
a DJ fi ca animada com a ideia. Marina 
convence Iracema e Juliana a autorizarem 
a realização do festival no shopping. 

SEXTA - Marina reata o namoro com 
Caio. Alex se sente desconfortável com 

o beijo de Veridiana e ela o 
aconselha a usar o 

acontecimento 
para desper-

tar ciúmes em Norma Jean. Paloma fi ca 
irritada ao saber que Caio e Marina rea-
taram o namoro. 

SÁBADO - Não há exibição.

PARAÍSO
SEGUNDA - Dona Ida reclama o fato de 
Ricardo ter proibido Aninha de ir visitá-
la. Norberto sugere que Zeca seja o pre-
sidente da cooperativa de fazendeiros. 
Mariana  crê que Zeca esteja querendo 
enganar a todos com sua conversa. Tobi 
se irrita com as brincadeiras de Terêncio 
e Zé Camilo. Norberto se espanta ao 
saber que o pai de Marcos pode conse-
guir a verba do governo para construir 
o aeroclube. Vadinho não sabe como 
convencer Norberto a não renunciar à 
prefeitura. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, 
OS DEMAIS CAPÍTULOS DE “PARAÍSO” 
AINDA NÃO HAVIAM SIDO EDITA-
DOS.

CARAS & BOCAS
SEGUNDA - Na inauguração da butique 
de arte, Gabriel descobre a sabotagem 
e Dafne contorna a situação de forma 
criativa. Cléo se dá conta de que foi 
enganada por Pelópidas e fi ca arrasa-
da. Piedade diz a Fabiano que inventou 
uma desculpa para não ir à inauguração. 
Tatiana se acha feia e teme perder Ben-
jamin. Caco recebe uma proposta para 
trabalhar como modelo e Laís o incen-
tiva a aceitar.  

TERÇA - Bianca faz insinuações sobre a 
falta de ética de Judith enquanto a vilã 
fala de sua atuação na galeria. Vicente 
comenta que está trabalhando em uma 
causa grande, mas não entra em detalhes. 
Nicholas pega o táxi com Nélson e diz que 

vai se esforçar mais. Milena comenta com 
Mercedes que está voltando a se apaixonar 
por Nicholas. Jacques elogia a inauguração 
da butique de arte de Dafne. 

QUARTA - Socorro descobre o disfarce de 
Felipe. Lili ameaça denunciar Judith se ela 
não lhe pagar. Denis insiste que Amarilys 
viaje com ele e consegue o apoio de Dafne 
e Cléo. Felipe confessa para Gabriel que 
Bianca foi ver Xico. Jacques concorda que 
Piedade faça um almoço para apresentá-
lo à sua família. Frederico fi ca sabendo 
que Jacques está namorando e pede a 
Mercedes que acabe com seu romance. 

QUINTA - Ao tentar capturar Xico, Edgar 
assusta o macaco e provoca a maior confu-
são. Os capangas de Edgar prendem Xico, 
mas Socorro o ajuda a escapar. O desfi le 
acaba dando errado e Bianca fi ca arrasada. 
Denis confi rma que Bianca está com Xico 
e Judith exige que ele encontre o macaco. 
Galeno comunica Judith que Léa não tem 
mais acesso ao dinheiro no banco. 

SEXTA - Felipe tenta convencer Bian-
ca a desistir da ideia de ser empresária. 
Gabriel se anima com a possibilidade de 
Dafne estar grávida. Léa não consegue 
pagar a conta do restaurante e fi ca cons-
trangida. Nicholas confessa a Milena que 
inventou que queria trabalhar só para se 
dar bem com ela. Fabiano faz tudo para 
Adenor, que estranha tanta gentileza. 
Tatiana briga com Benjamin e recebe o 
apoio de Ester. 

SÁBADO - Bianca vende todos os biscoi-
tos e fi ca feliz. Léa discute com Judith e 
decide procurar Frederico. Dafne con-
trata Tadeu, que desperta o interesse de 
Cléo. Fabiano e Adenor imploram para 
Ivonete voltar para casa. Marcelo encon-
tra Magaly na rua e a convida para con-
versar. Zoraide comemora o emprego de 
Tadeu, mas reclama ao saber que ele irá 
trabalhar para Dafne. 

VIVER A VIDA - ESTRÉIA
SEGUNDA - Helena participa da gravação 
de um programa de televisão, comanda-
do por Claudia, que mostra sua vida em 
família e sua carreira de modelo. Sandra e 
Benê fogem da polícia. 

TERÇA - Luciana interrompe o beijo de 
Marcos e Helena, que fi ca surpresa ao 
perceber que o empresário é pai de Lu-
ciana. Helena e Luciana discutem, mas 
são contidas por Marcos e Gustavo. Ellen 
repreende Sandrinha e ao ver a jovem 
perdendo sangue pede ajuda a Celeste 
para socorrê-la. 

QUARTA - Marcos percebe que Helena 
chorou e a modelo diz que está lembran-
do dos momentos que passou na cidade. 
Marcos a convida para jantar e promete 
uma surpresa a ela. Helena obriga Sandra 
a contar a verdade para a mãe, e, diante 
da recusa da irmã, revela a Edite que ela 
está esperando um fi lho de um bandido. 

QUINTA - Marcos e Helena conversam 
durante o jantar no iate. Benê invade o 
apartamento de Helena à procura de 
Sandra. Ellen e Ariane se assustam. Alguns 
moradores ajudam a segurá-lo e chamam 
a polícia. Benê é preso. Paulo, Sandra, So-
raia e Flavinho saem de carro em alta ve-
locidade pelas ruas de Búzios. 

SEXTA - Mia impede que Tereza faça um 
escândalo depois de ver Marcos e Helena 
juntos. Helena decide ir embora. Mia faz 
Marcos se sentar ao lado de Tereza. Re-
nata reclama da demora de Miguel. 

SÁBADO - Ronaldo e Edite se emocio-
nam com a entrevista de Helena. Sandra 
avisa que vai visitar Benê na cadeia e So-
raia diz que ela deveria esquecê-lo. Lucia-
na  ironiza os comentários de Helena na 
entrevista. Isabel deixa Luciana furiosa 
ao dizer que Helena é melhor que a irmã. 

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Verônica se anima com a 
ideia de Adriano. Mariana tenta falar 
com Dinho, que sai correndo. Ela estra-
nha e Bela não o vê. Verônica diz a Adria-
no que trouxe a câmera para fl agrar Bela 
e Rodrigo juntos. Mariana fi ca chocada 
ao levar um fora de Bela. 

TERÇA - Rodrigo e Bela trabalham, en-
quanto Verônica espia os dois. Nelson 
reclama para Jacinto que Bela não quer 
nada com ele. Diego revela para Diogo 
que pela primeira vez se sente bem em 
casa. Verônica fi ca impaciente, já que 
Bela e Rodrigo só trabalham. 

QUARTA - Dinho fi ca apreensivo em re-
lação ao golpe de Ataulfo de sequestrar 
Rodrigo. Vanda leva Diego para conhe-
cer o apartamento que ela alugou para 
ele. Ataulfo diz que o sequestro será no 
dia seguinte. Nelson fi ca atento a Ricar-
do e Ariosto, que conversam no clube. 

QUINTA - Rodrigo e Ivo saem por um 
elevador e Vera chega pelo outro. Os 
dois não se vêem. Vera é atendida por 
Bela, mas foge ao ouvir a voz de Adriano. 
Vera revela à Hortência que encontrou 
com Adriano no dia em que foi até o 
apartamento de Rodrigo. 

SEXTA - Adriano fi ca incrédulo e furio-
so ao ver sua mãe e o pai de Bela juntos. 
Basílio e Flechinha se preparam para as-
saltar o motel onde Samantha e Arman-
do estão. Flechinha e Basílio rendem o 
segurança e entram no motel. O casal 
está na maior clima, quando  é surpre-
endido pelos bandidos. Cíntia janta com 
Rodrigo, que está distante. Ele sai para 
atender um telefonema e quando volta 
percebe um clima estranho entre Olga e 
a noiva. As duas negam. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Fernanda fi ca preocupada 
com o que acabou de descobrir. Bruno, 
furioso, pergunta  à Mimi onde está o 
resto da mercadoria. Mimi diz que não 
mexeu em nada. Bruno manda André 
levar Mimi para uma suíte. Wagner e 
João percebem que Mimi está esquisita. 

TERÇA - Renato e Felício levam Laila 
para a delegacia. Vânia avista Bruno na 
mesa com Tony. Vânia se aproxima, se-
guida por Khalid. Tony estranha ao ver 
Khalid. Bruno fi nge surpresa e apresen-
ta Vânia a Tony, que está cismado. Rudi 
pergunta a Tony se Bruno é da máfi a. 
Tony afi rma que não. Bruno pergunta a 
Khalid onde Vânia está. 

QUARTA - Bruno está furioso. Tony se 
contém para não explodir. Bruno acusa 
Tony de ter dado fuga à Fernanda. Tony 
afi rma que a deixou diante de um pré-
dio nos jardins. Bruno conta a Tony que 
Fernanda viu Vânia e ele se beijando. 
Tony fi nge estar surpreso. Renato man-
da Felício desligar a câmera e avisa que 
Laila pode ir embora. 

QUINTA - Rudi entra em seu aparta-
mento arrasado. Laila está a sua espera. 
Ele revela que desde criança Tony faz 
tudo para atingi-lo. Laila diz a Rudi que 
Tony é perigoso. Fernanda garante a 
Tony que não vai contar nada sobre os 
encontros deles para Bruno.

SEXTA - Khalid avisa a Téo que terá que 
resolver uma emergência. Ele vai até 
o local onde o motorista e o ajudante 
estão e diz a eles que eles terão que re-
conhecer o caminhão. Lucas encosta o 
caminhão. Tucci para. Lucas afi rma que 
eles vão esperar amanhecer para entrar 
em São Paulo. 

SÁBADO - Não há exibição.

“(...) O anarquismo 
epistemológico dife-

re tanto do ceticismo 
quanto do anarquis-

mo político (religioso). 
Enquanto o cético vê 

tudo como igualmen-
te bom ou igualmen-

te mau ou desiste 
completamente de 

formular juízos dessa 
espécie, o anarquista epis-

temológico não sente escrú-
pulo em defender o mais banal 

ou o mais afrontoso enunciado. 
Enquanto o anarquista político ou re-

ligioso pretende afastar certa forma de 
vida, o anarquista epistemológico dese-

jará, talvez, defendê-la, pois não tem leal-
dade permanente para com qualquer insti-

tuição, nem permanente aversão contra ela. 
Como o dadaísta, a quem se assemelha muito 

mais do que se assemelha ao anarquista polí-
tico, o anarquista epistemológico ‘não apenas 

não tem programa [como é] contra todos os 
programas’18, embora, por vezes, se mostre o 

mais exaltado defensor do status quo ou de seus 
opositores: ‘para ser um verdadeiro dadaísta há 

que ser também um antidadaísta’. Seus objetivos 
mantêm-se os mesmos ou se alteram na depen-

dência do argumento, do tédio, de uma experi-
ência de conversão, do desejo de impressionar 

a amante ou de outros fatores dessa ordem. 
Dado um objetivo qualquer, o anarquista 

epistemológico talvez tente atingi-lo com 
o auxílio de grupos organizados, talvez 

sozinho; talvez recorra à razão, à emo-
ção, ao ridículo, a uma ‘atitude de séria 

preocupação’ ou a quaisquer outros 
meios inventados pelos humanos 

para obter o que há de melhor em 
seus semelhantes. Seu passatempo fa-

vorito é o de perturbar os racionalistas, 
descobrindo razões fortes para funda-

mentar doutrinas desarrazoadas. Não há 
concepção ‘absurda’ ou ‘imoral’ que ele se 

recuse a examinar ou acompanhar e méto-
do algum é visto como indispensável. Aquilo 

a que se opõe de maneira decidida e absoluta 
são os padrões universais, as leis universais, as 

idéias universais, como ‘Verdade’, ‘Razão’, ‘Justi-
ça’, ‘Amor’, e o comportamento que essas idéias 

acarretam, conquanto não deixe de admitir 
que, freqüentes vezes, é de boa políti-
ca agir como se tais leis (tais padrões, 
tais idéias) existissem e como se lhes 
desse crédito”.

“ (...) A idéia de 
que a ciência pode e 
deve ser elaborada com obediên-
cia a regras fi xas e universais é, a um tempo, 
quimérica e perniciosa. É quimérica pois implica 
visão demasiado simplista das capacidades do 
homem e das circunstâncias que lhes estimulam 
ou provocam o desenvolvimento. E é perniciosa 
porque a tentativa de emprestar vigência às regras 
conduz a acentuar nossas qualifi cações profi ssio-
nais em detrimento de nossa humanidade. Além 
disso, a idéia é prejudicial à ciência, pois leva a igno-
rar as complexas condições físicas e históricas que 
exercem infl uência sobre a evolução científi ca. Torna 
a ciência menos plástica e mais dogmática: cada qual 
das regras metodológicas se vê associada a pressu-
postos cosmológicos, de modo que, recorrendo à re-
gra, damos por admitido que os pressupostos sejam 
corretos. O falseamentismo ingênuo dá por admitido 
que as leis da natureza se apresentem de maneira clara 
e não oculta por perturbações de magnitude conside-
rável, O empirismo aceita que a experiência sensória 
seja melhor espelho do mundo que o pensamento. O 
culto do argumento tem como certo que os manipu-
ladores da Razão oferecem resultados melhores que 
os do jogo incerto de nossas emoções. Talvez que 
esses pressupostos sejam plausíveis e até mesmo 
verdadeiros. Não obstante, convém, de tempos 
em tempos, submete-los a exame. Submetê-
los a exame signifi ca deixar de utilizar a me-
todologia a eles associada, passar a praticar 
a ciência de maneira diversa e verifi car o 
que vem a ocorrer”.

Contra o Método, de 
Paul Feyerabend.

A Terra Oprimida
Os cascavelenses Clodoaldo Cris-

tofoli e Sandro de Sá, respectivamente di-
retor e ator do recente longa-metragem Humildade, estão 
juntos em uma nova produção. Dessa vez, ambos dirigem o curta 
A Terra Oprimida, que busca “retratar a atualidade da população 
oprimida pelo poder, seja ele qual for; um povo que tem de ficar 
calado diante de tudo”, resume Clodoaldo, que também foi o 
câmera e o editor do filme.

Sandro de Sá, que é o protagonista da ação, explica que o con-
teúdo “tem uma ligação com o pensamento de Nietzsche por 
meio de uma frase dele posta em relação com uma poesia do 
Clodoaldo, chamada O Tempo que eu perdi com você naque-
la conversa”. O curta, inspirado no longa Terra em Transe 
(1967), de Glauber Rocha, foi gravado e editado em menos 
de 12 horas, e foi produzido especialmente para o 4º Fes-
tival de Cinema de Cascavel. O material, com pouco mais 
de nove minutos, já está disponível no YouTube.

Sem lição
Falando em Festival de Cinema de Cascavel, já há 

pessoas reclamando do choque de horários das ofi -
cinas. Quem fi zer a de Direção (de 22 a 24/9, das 8 
às 12 horas) não poderá fazer a de Roteiro (de 22 a 
25, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas); e perderá 
o primeiro dia da ofi cina de História do Cinema e da 
Linguagem Cinematográfi ca (de 24 a 26/9, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas). E quem fi zer a de Roteiro, 
pegará na íntegra somente o último dia da ofi cina de 
História... A única livre de choques é a de Fotografi a (de 
19 a 21/9, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas). Vamos 
ver se o público justifi ca a concomitância de horários. A 
programação completa você pode conferir no blogue 
do ALT (gazetaalt.com). 

Núcleo
O blogue do Núcleo ALT de Cinema deve ser 

atualizado até terça-feira. O período em que 
esteve paralisado decorre da digitação de 
material de arquivo. Alguns dos textos digi-
talizados devem ocupar os próximos posts 
e dizem respeito a fi lmes clássicos de Cas-
cavel, como A Saga e Conexão Brasil . 
Também devem ser disponibilizadas as 
mais recentes informações a respeito 
do Festival de Cinema.

Baiacu
Atenção associados à Baiacu 

(Bando Independente As-
sociação Cultural). Haverá 
eleições gerais no próximo 
dia 28, às 19 horas, no Sesc 
(Serviço Social do Comér-
cio). As candidaturas e a 
votação serão feitas na 
hora. Informações pelo 
bloguedabaiacu.blo-
gspot.com.

ANDERSON
ANTIKIEVICZ COSTA
CASCAVEL | PR
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Notáveis probabilidades de sucesso em 
questões relacionadas com vocação, ci-
ência e testes. O contato com pessoas 
amigas lhe será útil. Seu dia será marca-
do por fortes emoções. Sorte no amor.

Lute com tenacidade por tudo que pre-
tenda realizar neste dia. Esforçando-se 
conseguirá resultados surpreendentes. 
Sua capacidade pessoal será reconhecida 
e recomendada por alguém, hoje a tarde.

Poderá ter algumas decepções hoje. Mas 
isso não quer dizer que existam motivos 
para desanimar. A vida não é feita só de 
êxitos, e a vitória só chega depois de mui-
ta luta. Não se dê por vencido.

Será um bom dia para fazer novas experi-
ências científi cas e a vida amorosa. Porém, 
cuidado para não radicalizar nas roupas, 
pois cada ocasião permite uma vestimen-
ta adequada para aquele momento.

Dia em que terá forte magnetismo pes-
soal. O fl uxo é bom para desencadear 
uma longa fase de refl exão interior, o que 
será benéfi co para você e para todas às 
pessoas que estão ao seu redor hoje.

Dia em que terá muito sucesso ao tratar 
com a solução de seus problemas profi s-
sionais, fi nanceiros e pessoais. Aja com 
muita moderação e bom senso. Evite dis-
cussões e preocupações desnecessárias.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia em que se não se precaver, facilmen-
te poderá ver-se envolvido em escânda-
los e discussões. Procure cuidar de seus 
afazeres e não se envolva em questões 
que não lhe digam respeito. Êxito social.

Dia dos mais felizes ao casamento. Bons 
lucros devido aos bons contatos com o 
sexo oposto. Provavelmente você já esta-
rá com o visual renovado e às pessoas es-
tarão notando bastante seu novo estilo.

Ótima infl uência astral para namoro e 
para lucrar em negócios junto ao sexo 
oposto. Todavia, tome cuidado com riva-
lidades e inimigos declarados. Maior agi-
tação e impulso no cotidiano nesta fase.

Imponha um novo ritmo em suas ativida-
des e fi cará surpreso com os resultados. 
Faça planos. Provavelmente, momentos de 
muito romantismo estarão marcando esta 
fase que promete ser intensa e favorável.

Hoje é um dia que terá, certamente, al-
gumas perturbações. Inclusive o cônjuge 
estará descontente com você. Tome cui-
dado se realizar negócios e mexer com 
eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

Tudo leva a crer que você surpreenderá 
seu amor com um gesto romântico. Ex-
perimentará grandes realizações no cam-
po profi ssional. Você vai saborear felizes 
momentos ao lado dos entes queridos.

CASCAVEL

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos.
Cine JL 1:  Sex. Seg. Ter. Qui.  18h30, 20h00, 
21h30 e 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 Terça e Quinta 15h15, 17h40, 
19h20 e 20h50.

Força G
Ação/Aventura – Livre, Dublado – 89 
minutos.
Cine JL 3: diariamente 15h30 e 17h30. 
Cine West Side 1: Sexta, Sábado e Quarta 
14h00, 17h40 e 19h20. Domingo 14h30, 
19h15. Segunda,.Terça e Quinta 15h00.

Efeito Borboleta
Suspense, 16anos/Legendado, Dur. 1h30.
Cine JL 3: Diariamente 19h20.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legendado). 
Cine JL 3: Diariamente 21h15.

Bruno
Comédia, 18 anos, legendado. 
Cine JL 4: Sex. Seg. Ter.Qui. 19h10 e 21h00. 
Cine West Side 1: Sexta/ Sábado e Quarta 
15h40 e 21h20. Domingo 19h:15, 21h00. 
Segunda/ Terça e Quinta 16h:40, 19h00 e 
20h40.

Tinha Que Ser Você
Romance, 12anos/Legendado, duração 
1h30. 
Cine JL 2: Sex. Seg. Ter. Qui. 17h40, 19h30 e 
21h20. Sáb. Dom. Qua. 14h00, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20.

TOLEDO

Força G
Ação/Aventura – Livre, Dublado – 89 
minutos. 

Panambi 1: Diariamente: 19h40 e 21h20. 
Sábado e Quarta: 15h30, 19h40 e 21h20.
Domingo: 17h10, 19h40 e 21h20.

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

Mulher Invisível
Comédia romântica, 12 anos. 
Panambi 2: Diariamente: 21h40 - Sábado 
e Quarta:16h00 e 21h40. Domingo: 17h00 
e 21h40.

FOZ DO IGUAÇU

Bruno
Comédia, 18 anos, legendado. 
Cine Boulevard 2: diariamente às 22h00.

Os Normais 2 
Comédia nacional. 14 Anos. 
Cine Boulevard 3: Segunda a Sexta: 20h15 
e 22h15.  Sábado e Domingo: 18h15, 20h15 
e 22h15.

A Proposta 
Comédia Romântica, 12 Anos (Legendado). 
Cine Boulevard 2: Diariamente: 19h45.

Se Beber Não Case 
(estreia sábado, 12/09)
Comédia - 14 anos - Legendado - Duraçao: 
1:40min. 
Cine Boulevard 4: Segunda a Sexta: 19h30 
e 21h50. Sábado e Domingo: 17h30, 19h30 
e 21h50.

OniodiGregolin
CASCAVEL | PR

Anderson

Antikievicz Costa
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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.

Um álbum, vários singles, mais de uma 
dezena de prêmios e algumas centenas de 
milhares de cópias vendidas. É um começo 
com os dois pés direitos o de Katie White 
– vocal, guitarra e bombo – e o de Jules De 
Martino – bateria, guitarra, vocal e piano –, os 
únicos integrantes do inglês Th e Ting Tings.

A proposta da minibanda, formada em 2004 e 
que explodiu em 2008 com o single Th at’s Not My 
Name, é um pop revirado, com algo do rock dos anos 
1960, um tanto pouco de pós-punk e outro bocado de 
New Wave. O resultado é um vintage de ritmo dançan-
te que lembra de tudo um pouco a cada canção. 

A faixa que abre o álbum, Great DJ, por exemplo, tem lá perto do 
fi m do primeiro minuto um momento Boring, da Pink, e Be Th e One pa-
rece ser uma referência a David Bowie. Até We Started Nothing e Fruit Machine 
soam com algo que nós brasileiros encontraríamos nas melodias do Pato Fu.

Mesclas um tanto improváveis, de fato, mas que funcionam na sonoridade da 
banda durante boa parte do álbum. Não fogem muito dos trilhos e evidenciam um 
conceito relativamente consistente. Entretanto, se a produção tem mérito, depõe 
contra o dueto a falta de experiência. Para que a suspeita não vire condenação e 
essa música não desapareça no próximo fi m de semana, é importante que atem os 
pontos soltos deste trabalho.

A maior dificuldade dos dois é casar o instrumental com a voz. Em verdade, 
é o vocal o problema, ainda demasiado linear em todas as faixas, pouco ex-
plorado, essas são as palavras. Mesmo dentro da fórmula de hit, a audição se 
torna pasteurizada com tanta repetição. Talvez em Shut Up and Let Me Go e 
We Started Nothing isso fica mais evidente. 

De qualquer forma, o Th e Ting Tings tem boas canções para se fazer notar. Keep Your 
Head e We Walk estão entre os meus destaques. Um bom álbum para a rádio e, por en-

quanto, apenas coisa de momento. Uma febre adolescente que deve se tornar 
intragável em pouco tempo, como já são faixas como Traffi  c 

Light e Impacilla Carpisung.

É coisa de adolescentes. Mas eu esta-
va em Maringá, sem camiseta em meio 
a uma multidão de jovens, dançando 

e cantando That’s not my name com o 
coro. Nem sabia do que se tratava aquela 

música infantojuvenil na voz de outra pos-
sível adolescente tresloucada. Mas dançava, 

num ritmo lancinante. Batia palmas e me 
deixava embalar pelo ritmo de outra musi-
calidade que havia consumido minutos antes. 

Estava calor e os versos they call me hell e they 
call me her poderiam definir melhor o meu es-
tado espiritual e corporal, respectivamente, na-

quela festa. The Ting Tings entrou em minha vida 
deste modo e não considero mais nada sobre eles, a 

não ser a descrição desta noite desvairada em que foram 
trilha sonora para as imbricações de meus desvarios.  

Hoje, acionando play, considero que não seria útil para mais 
nada além do que já foi. É de se relevar que algumas músicas até merecem 

uma audição, mas, confesso, não tenho mais 14 anos e quando os tinha eram outras 
baladas que movimentavam nossos corpos. Poderia destacar esta primeira faixa descri-

ta como indicação e até o single Shut up and let me go, mas em respeito a outra kid band, 
Paramore, não indico, pois não sei quem influenciou quem. Já no fim do álbum We walk 

surge com uma pitada de Red Hot Chili Peppers, coisas de meu tempo, lá da década de 1990. 
Julliane, minha colega de redação, indicaria Traffic light como a melhor audível do álbum, 

mas como este texto é meu, fica a meu critério. 

Por cá não há quem não tenha relacionado essas músicas com alguma outra banda. Meu pesar 
não é de resignação, mas por ter esperado demais. Não considero um produto ruim, mas total-
mente feito para o mercado, assim como as designações da década passada em que ter boys no 
fi m do nome era sinônimo de sucesso. Ainda há tempo de um arrependimento, mas apenas 
Th at’s not my name fi ca no meu rol de salvação. Não pela qualidade, mas pela fi xação que 
conseguiu ter em mim. É audível. Assim como cocada, não exagere. Consumir demais pode 
causar enjoo e até desarranjos.

Palatável
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Estava nas vésperas 
de fazer 16 anos. Não 
se encontrava ainda à 
altura de uma mulher que 
toma atitudes e as man-
tém. Ainda sustentava ares 
infantis, a graça das crianças 
refl etida na inocência. A fren-
te da casa era o redil onde pas-
toreava. Não, não tinha ovelhas, 
mas a considerar o marasmo e o 
bucolismo da rua é de se afi rmar 
que ela poderia ser pastora. Tinha 
laranjas, dessas de época mesmo. 
Mesmo no fi m do inverno ainda é pos-
sível ver em muitos quintais árvores car-
regadas de frutos. Ela possuía alguns. As 
únicas preocupações que talvez viessem 
à cabeça eram os anos que aumentariam. 
Nem escola esquentava seus ânimos, mes-
mo sem entrar em detalhes, as andanças da 
família de cidade a cidade não permitiram que 
terminasse o ano letivo.

Saboreava laranjas. Daquelas de sumo cor do 
mesmo nome que leva a fruta. Um tanto ácidas, 
talvez, mas saboreava. 

Permanecia ali, abaixo do sol da manhã de um belo 
sábado. Estava sozinha, admirando a rua parada e cá-
lida. E saboreava laranjas, fato importantíssimo para 
o entendimento do que virá. Descascava uma a uma, 
com a paciência de Quem provê. Não obstava a con-
tinuidade do dia, apenas estava. De fato, aquelas velhas 
insinuações de ditos populares geralmente têm efeito. Não 
se pode esperar muito de uma rua escondida nos confins 
da cidade, mas diriam que toda essa simplicidade cotidiana 
poderia ser a calmaria antes da tormenta. Muito se tem co-
mentado sobre a coincidência, da qual a vida é urdida, e nunca 
se fala sobre os encontros, os mesmos que vão dando ares de 
domínio dia a dia a esta vida. Se considerarmos que os encontros 
não se abstêm de serem coincidências, uma vez que ao acaso tam-
bém ocorrem, verdade que com menor incidência, não os deixam 
de ser coincidências cotidianas que podem mudar 
todo o rumo de uma 
descrição pacata e 
modorra.

Ela deve ter 
levantado a ca-
beça à chegada 
de uma outra 
participante 
desta história. 
O espanto po-
deria mostrar 
coincidência, 
mas se é me-
ditado não se 
pode afi rmar 
que foram os 
acasos dos be-
cos da vida que 
as trouxeram de 
encontro. Nem se-
ria acaso cruzar com 
um vizinho que mora 
apenas a dois quarteirões 
e, para maximizar, se este vi-
zinho tem afi nidade muito gran-
de com o morador ao lado de sua 
casa. Já é de se saber que as duas, em ida-
des iguais, mantêm uma relação perturbada 
e perigosa. Já é sabido que ambas não se gostam 
e, por um homem, dividem o mesmo ciúme. O que 

houve neste breve espaço de tempo, somente as duas 
podem dar clareza. Uma discussão já é 

de nosso conhecimento, 
palavras 

de calão e em seguida, já prevendo 
o desfecho, agressões de que ninguém 
imaginava o desfecho. 

A experiência tem demonstrado, mesmo 
em pessoas não particularmente dadas à re-
flexão, que a melhor maneira de chegar a uma 
ótima ideia é ir deixando discorrer o pensamento 
ao sabor dos próprios acasos e afeições, mas preca-
vendo-se com uma atenção que convém parecer ausen-
te, como se estivesse a pensar em outra coisa. E de repente 
salta-se em cima do desprevenido achado como uma fera 

sobre a presa. Como ela saboreava laranjas, o primeiro pen-
samento útil que lhe saltou à mente foi usar o mesmo canivete 

que fatiava as frutas para, assim, fatiar a inimiga. 

O cenário continuava o mesmo. Sábado, sol, manhã. Como aquelas cha-
furdadas em colmeias de abelhas fazendo-as se alvoroçar, assim foram para a 
rua as despontadas de faca desferidas pela primeira adolescente. Em poucos 

minutos várias pessoas se assomavam em frente a casa. A polícia? Você 
chamou? Nem eu. Veio convocada pela mãe daquela que desferiu os gol-

pes. Acaso? Coincidência? Depois do tempo, vem o tempo. Expressão 
tão antiga e tão útil para explicações. Dai tempo ao próprio tempo e 
vejamos como esta visão se modifica.

Teorias 
– Quer que espere um pouco ou que te acompanhe?

– Obrigado, não há perigo nenhum. – O convite de segurança era 
feito por meus colegas de redação, mas não havia perigo algum. Mes-
mo sendo uma região hostil e pouco movimentada. 

– Cuidado para não ser esfaqueado! – A piada inoportuna rendeu 
risos, mas não era necessária.

Dirigi-me pela rua indicada, Padre Pedro Arute, e pela boca de al-
guns moradores cheguei a casa indicada. Não vi sangue pelo chão e, 
considerando a chuva que havia molhado o mundo naqueles dias, 
não sobrou nem pó daquelas intempéries. Quem me atendeu foi 
a mãe da jovem agressora. Dona Eva estava em casa apenas com 
o neto. Expliquei meu propósito e ela me convidou para entrar. O 
olhar vazio, longínquo, daqueles que ainda procura uma explica-
ção para as sucessões de ocasiões da vida. Sentei-me em frente 
dela e começamos a conversar.

– Está tudo bem com sua fi lha?

– Vai indo. Ela está um pouco assustada ainda, mas está melhor.

– E como a senhora se sente?

– Eu ainda estou chocada. Não consigo entender o que 
aconteceu. Ela é uma menina quieta, pode perguntar para 

qualquer vizinho. Ela nunca sai de casa, nem dá para imagi-
nar que ela fez isso. – A sugestão de Dona Eva é que a fi lha 

venha conversar conosco, concordo, e ela sai para chamá-
la do outro lado da rua na casa da fi lha mais velha.

A adolescente me recebe friamente. Não é de muitas 
palavras e nem esboça qualquer expressão: nem es-
panto nem antipatia. Às minhas perguntas responde 

apenas evasivamente, tentando manter o mínimo de 
diálogo possível. Sentamo-nos novamente e come-

ço a entender um pouco daquela família. Vieram de 
uma pequena cidade dos arredores de Cascavel e 

moram no Bairro Tarumã há apenas cinco meses. 
A filha não está estudando; devido às mudanças de 

escola e à falta de vagas no colégio mais próximo 
preferiu não concluir este ano para voltar no ano 

que vem. A menor começa a me contar a história 
que terminou com o esfaqueamento da vizinha.

– Ela sempre mexia comigo. Desde que viemos 
morar aqui e um ex-namorado dela começou a 

se interessar por mim ela começou a ter ciú-
mes. Sempre passava em frente a nossa casa 

e ficava me xingando. Me chamava de puta, 
vagabunda e me ameaçava. 

– Que tipo de ameaças?

– Até de morte. Disse que se ele não fosse dela 
não seria de mais ninguém.

– E como aconteceu o incidente?

– Eu estava 
aqui na frente da 

casa, chupando laranja com 
o canivete. Eu estava sozinha, a mi-

nha mãe estava na minha irmã. Ela já chegou 
me xingando e avançou em mim. Não sei di-

zer ao certo o que aconteceu, pois nisso eu 
já tinha usado o canivete que estava em 
minhas mãos. Eu tentei entrar, mas ela me 

segurou pelo cabelo e eu me defendi. 

– Mas você teve alguma coisa com este 
rapaz? Por que todo este ódio da parte dela? 

– Pergunto à jovem que se mantém calada.

– Nunca, ela apenas nos viu conversando 
uma vez e fi cou com ciúmes.

– Quem chamou a polícia e os bombeiros? 

– Fui eu. Como estava aqui na frente, na mi-
nha outra filha, quando ouvi os gritos eu saí e 

percebi o que estava acontecendo. Eu mesma 
chamei, pois minha filha não é criminosa, tem 

apenas que explicar o que aconteceu.

Dona Eva mantém a emoção resguardada, 
apenas pelo olhar pesado e pela voz que come-
ça a embargar ela é percebida.

– A senhora tem medo?

– Muito. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente. 
De certo modo, me sinto culpada pelo que aconteceu. 

Graças a deus que a outra menina não morreu. Mas não 
sei como vai ser se elas se encontrarem ou se alguém da 
família dela quiser se vingar. Não podemos sair daqui, não 

temos condições, esta é nossa casa e mesmo com tudo o 
que aconteceu teremos que fi car aqui. A minha fi lha não 

sai, não vai a casa de ninguém. Ela é quieta, nunca imaginei 
que pudesse fazer isso.

– A senhora acha que foi uma precipitação devido às pro-
vocações da outra?

– Eu acho que sim, porque ela estava em casa, quem veio aqui 
foi a outra menina. 

– E como uma mãe se sente em uma situação dessas?

– Afl ita. Nós nunca estivemos numa situação dessas. Nun-
ca pensei que fosse passar por isso. Eu sou mãe, sei o que estou 
passando e imagino o que a mãe da outra menina também está 
passando. Quem sofre mais somos nós, nós que fi camos com o 
coração apertado sem saber o que vai ser daqui pra frente.

O olhar vazio e baixo revela mais que as palavras. A filha 
não chegou a ser presa; por ser menor ela vai ficar em 
casa aguardando uma decisão do juiz que convocou a 
primeira audiência para o dia 26 deste mês. Depois de 
um silêncio Dona Eva concluiu:

– Não sei como vai ser os dias daqui pra frente. Vai ser 
inevitável, morando perto, elas se encontrarem. Não que-
ro pensar como vai ser este dia.

Deixo a casa da família da adolescente que esfaqueou 
outra também de 15 anos, procurando a casa da ví-
tima. Duas ruas acima, chego à residência de Dona 
Lúcia, mãe da jovem que ainda estava internada. Ali 
outro coração afl ito pensa no futuro, na situação da 
fi lha que recém havia saído da UTI, na promessa de 
vingança que a fi lha faz à agressora, no trauma de 
ter visto a fi lha à beira da morte, lavada de sangue 
jazendo no chão daquele sábado que transcorreu 
normalmente para o restante das pessoas. Ape-
nas duas mães que fi caram de lados opostos de 
uma faca de porte pequeno capaz de perfurar o 
coração, o pulmão e o abdômen. Uma peque-
na faca, dessas que se usa no bolso, mas que 
poucos têm a coragem de empunhar e desfe-
rir em outro ser. Dona Lúcia chorou e conta 
a outra versão da história que em nada se 

assemelha a esta.

***Depois de sair do hospital, a ado-
lescente ainda em recuperação 

conversou comigo. Na próxima 
semana, confi ra o depoimento 
da garota e da mãe dela.
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