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Drácula já fez muita criança ir dormir sem 
muita reclamação ou voltar para 

casa antes do anoitecer. Mães 
sempre foram maravilhosa-
mente espertas ao utiliza-
rem a fi gura tenebrosa des-
se personagem como forma 
de contornar a rebeldia de 
certas infâncias. Era aquele 

pequeno terror psicológico 
com bons fi ns e que contri-

buiu para que o tal do Drácula não 
saísse mais do inconsciente coletivo. Já era.

O fato é que poucas pessoas sabem a origem 
da 'lenda', que começa com o livro Drácula (Madras 

Editora, 2002, 327 p., traduzido por Sandra Guerrei-
ra), do irlandês Abraham 'Bram' Stoker. Um clássico 
absoluto, "principal obra no desenvolvimento do mito 
literário moderno do vampiro". Aliás, esse e os demais 
livros da coluna de hoje, estão disponíveis no Sebo 

Bom Livro, rua Castro Alves, 2.052, Centro de Cascavel.

Dois outros nomes carimbados na literatura e no cinema 
de terror são Stephen King e Clive Barker. O norte-america-
no Stephen King é considerado um dos mais notáveis escri-
tores de contos de horror fantástico e fi cção de sua geração, 
com livros publicados em mais de 40 países e centenas de 
adaptações para o cinema. Uma das mais conhecidas é a de 
O Iluminado, de Stanley Kubrick.

Barker também é da literatura de horror e fantástica, e grande 
parte do seu reconhecimento vem daí, porém, foi com a série 
de fi lmes Hellraiser, os quais produziu e dirigiu com base nos 
próprios livros, que se tornou célebre. Para conhecer um pouco 
mais sobre essas duas fi guras, é muito interessante o livro Mes-
tres do Terror (Ed. Unicórnio Azul, 220 p.), editado por Anthony 
Timpone e traduzido para o português por Sergio Pereira Cou-
to. O livro traz entrevistas e conversas com King e Barker, "os 
dois homens mais assustadores do mundo".

Mudando de assunto. O fi lósofo alemão Martin Heidegger di-
tou, num aforismo, a seguinte máxima: “A poesia é a fundação 
do ser pela palavra”. Nós acatamos. Aliás, é notório nosso apre-
ço pelo lírico e pela pujança poética. A coletânea 100 Poemas 
Essenciais da Língua Portuguesa (Ed. Leitura, 2004, 233 p.), or-
ganizada por Carlos Figueiredo, é nossa dica de um mapa diver-
sifi cado da história poética da língua portuguesa. Longe de ser 
um limitado – mesmo que rico – reunir de poetas brasileiros, o 
livro traz uma trajetória muito mais ampla: 800 anos contados 
pelas poesias de nossa língua em todos os continentes em que 
é utilizada, incluindo poetas da África, Macau e Goa. O livro traz 
resenhas de Cláudio Willer, notas biográfi cas, informações so-
bre escolas, tendências e movimentos literários.

A última dica é rápida – até porque já resenhamos este livro 
aqui no ALT (não viu? Confi ra a edição 08 em PDF no blog – blog-

doalt.wordpress.com –). A Sombra 
do Vento, de Carlos Ruiz Zafón e 

tradução de Marcia Ribas 
(Objetiva, 2007, 

399 p.), é um 
dos ro-
m a n c e s 
da nova 

g e r a ç ã o 
de bestsellers 

que pensamos 
indispensáveis. Boa 

história com linguagem 
trabalhada.02

O fi lme, ao invés de chegar aos festivais, que não 
são poucos, fi ca nas mãos de quem o fez, o que era co-
mum há décadas quando a cópia da película 16 milímetros era 
inviável. Estamos em outra era e temos de colocar a cara a bater. 
Não desconsideramos o fato de que não é nada fácil conseguir 
dinheiro para a distribuição, a questão é que não existe nenhum 
esforço nesse sentido. Ou não se quer esforço nesse sentido?

Além disso, há um desrespeito muito grande com os ‘colaborado-
res’. Nem sequer o crédito muita gente ganhou. Faça-se justiça, a 
foto do cartaz de divulgação de um dos mais conhecidos fi lmes de 
Cascavel é de Antonio Martendal, que foi à Argentina produzi-la.

E agora? Como convencer os antigos investidores de que é pos-
sível ir além com o cinema e fazer com que novamente invistam? 
Como convencer novos investidores, mesmo sem nenhuma base 
sensível de retorno, de que se trata de uma boa idéia?

Não renegamos de forma alguma a produção cascavelense. Ao 
contrário, acreditamos ser de extrema importância para a nossa 
formação cultural e tradição. Entretanto, busquemos uma nova 
forma de fazer cinema, uma retomada por outros caminhos.

Glauber Rocha dizia que cinema é feito com uma idéia na 
cabeça e uma câmera na mão. O problema é ter uma ‘ca-
beça Glauber Rocha’. É preciso criar juízo, saber das nos-
sas limitações e ter em mente que não há como fazer um 
épico de guerra no quintal de casa com a pretensão de 
que ele seja um Senhor dos Anéis. Pés no chão. Primei-
ro formar público, levar de volta as pessoas às fi las do 
cinema e só então pensar em um Pólo Cinemato-
gráfi co, uma idéia brilhante, mas, infelizmente, 

à frente do seu tempo.

(por Equipe
Gazeta ALT (por Equipe

Gazeta ALT

“Cascavel produz cinema, mas ninguém 
sabe disso”. É por aí que começa toda e qualquer con-

versa sobre o cinema local. Torna-se discussão quando é so-
mado à equação o seguinte fato: “ninguém quer saber do cine-

ma de Cascavel”. A mais pura verdade cuja justifi cativa é um dos 
pilares mais problemáticos da nossa ‘indústria cinematográfi ca’.

Entenda: Cascavel não tem CINEMA primeiro por que ainda é 
uma cidade anã com relação à cultura. Essa história de metró-
pole do interior do Sul do Mundo é balela. Apesar de que avança-
mos signifi cativamente em importância regional nos aspectos 
fi nanceiros e econômicos, ainda pensamos proporcionalmente 
pequeno diante de questões sociológicas e, assim, torna-se 
compreensível a difi culdade de convencer os grandes empre-
sários do município a investir em cinema. Para a maioria deles, 
uma fábrica invisível de produtos inúteis.

Em segundo lugar, a maioria – senão todos – dos empre-
sários que já investiram no cinema daqui tiveram resultados 
que não ultrapassaram a cerca do vizinho, ou de imagem vin-
culada a produções fadadas ao sucesso da avant-première. 
É aqui que queremos chegar.

Tudo começa com a aprovação do projeto para a captação de 
recurso. Depois de aprovado e do dinheiro no bolso, o fi lme é gra-
vado ou fi lmado, editado e então é preparado o lançamento. Tudo 
perfeito se não parasse aí. A grande maioria das produções cas-
cavelenses – que felizmente não são poucas – fi ca restrita a um 
círculo interno de consumo, especial e absurdamente às escolas de 

ensino fundamental e médio. São os alunos com seus R$ 1 e R$ 2 
do lanche que pagam nossos fi lmes, dá pra acreditar?
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Há um tanto de nós em cada projeto 
jornalístico que se propõe ao 
novo. Há um tanto de nós 
enquanto leitores e ad-
miradores também no 
Outra Pauta, ofi cina de 
reportagem da Gazeta 
do Paraná ministrada 
pelo professor doutor 
Silvio Demétrio. O cader-
no resultante do projeto, com 
matérias dos acadêmicos participantes, 
sai às segundas-feiras, e agora também 
está disponível em PDF no blog da oficina: 
outrapauta.wordpress.com. O espaço foi ini-
ciado há pouco tempo, da mesma forma que a 
ofi cina o foi, mas vale a pena conferir os textos 
dos aprendizes. Novos olhares e novos ângulos 
de enxergar o jornalismo estão ali. A cidade de 
Cascavel, foco principal do trabalho dos estudan-
tes, é mostrada por meio do jornalismo literário. 
Interessante é principalmente acompanhar o desen-
volvimento desses futuros jornalistas e dessa alternati-
va do fazer jornalístico. Amanhã tem a terceira edição.

Provavelmente, você é bem crescidinho. Estuda, trabalha, 
cuida da casa, ou sei lá o que dessas coisas todas de adul-
to. É bem provável que assista a telejornais, documentários 
sérios e fi lmes cult. É possível ainda que adore desenho ani-
mado. Ou talvez simplesmente você acompanha o ALT e viu 
por aqui um tal de “DESTRUIR LEGAL! DESTRUIR LEGAL!”. 
Bem, nós somos mais ou menos assim. É por isso que o Em-Em-
blogadoblogado de hoje indica o blog hurtermonkey.blogspot.com, 
o espaço virtual de Maxwell Atoms, cujo nome verdadeiro é 
Adam Burton. Perguntou-se quem? Nenhuma relação com 
Tim Burton, mas o cara também é chegado em 
desenho animado. Ele, inclusive, 
é o criador da série As terríveis 
aventuras de Billy e Mandy, além 
da menos famosa Mal Encarna-
do. Também já desenhou e es-
creveu para A vaca e o frango e 
Eu sou o máximo. No blog, você vai 
encontrar muito das criações de 
Atoms, que também é escri-
tor e dublador. Ele antecipa 
personagens, mostra o pas-
so-a-passo de algumas cria-

ções e conta novidades. 
O site é em inglês, 
mas a linguagem dos 
desenhos é universal.

******

Letras de 
desenho

Indústria 
cinemato-
gráfica de 
quintal

A poesia 
do terror

Idéias

Ju, você tá dificul-
tando as coisas. JEFF, TRAGA A

CHIBATA.

episódio 03O Início

Alguém tinha que aparecer primeiro...

ODEIO TODOS
VOCÊS!

Isso sim é

democracia.

Apresente-se,
por favor.

O...D...E...I...O...

Tá, tudo bem...
Esquece a chibata.
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Maria foi apenas uma das coadjuvantes 
da festa.

Os únicos momentos de paz foram 
na faculdade. Carla foi fazer jornalismo 
e Maria pedagogia. Deixaram de se ver 
todos os dias. Agora ela está de volta, 
Maria sabe que é para acabar com sua 
paz, com seu futuro.

Vai até a cozinha, não há ninguém, 
estão todos no clube preparando a 
festa. Sua mãe lhe buscará ao meio-

dia para levá-la ao salão de beleza, 
onde passará a tarde se produzindo.

São 11 horas, tem tempo. Sabe onde 
Carla mora. Pega a faca que seu pai corta 
carnes para os churrascos de domingo, 
coloca na bolsa, entra no carro e pára 
na esquina da ex-amiga. Desce.

Seu corpo inteiro treme muito 
quando aperta a campainha e o ma-
rido de Carla atende. O seu príncipe 

encantado.

— Nossa, Maria, há quanto tempo.

— Não, Carla não está, estou sozinho com o 
bebê.

O príncipe não é mais o príncipe. É uma pessoa 
com aspecto triste, cansado, derrotado. Fica com 
pena dele. Muita pena.

— Não é nada. Estava passando e lembrei que 
não havia convidado vocês para meu casamento. Vim 
trazer o convite. É hoje à tarde.

Revira a bolsa, acha um envelope, que por coin-
cidência trazia, e entrega. Vai para sua casa. A 
mãe a espera.

— Filha, você não tomou banho?

— Mãe, você ainda guarda aquele quadro 
que pintei quando estava na sexta série?

— Sim. Mas, por que isso agora?

— Você pode expor ele na entrada da 
igreja?

— Não entendi.

— Pegue ele, enquanto eu tomo banho.

— Mas agora, filha?

— Pode fazer isso? Depois eu explico.

— Vou buscar.

Ela entra no banheiro, liga o chuveiro. É pre-
ciso um longo banho para lavar o espírito.
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— Você viu o quadro que pintei?

Silêncio.

— Ei, moço! Você viu o quadro que 
pintei?

Meio sem jeito, o rapaz se desvenci-
lha da insistente garotinha sem olhar 
o quadro.

As atenções dele e dos demais se 
concentram na escultura de Carlinha. 
Uma bela obra feita em argila que repro-
duz uma deusa grega com um cacho de 
uvas na mão esquerda.

— Você viu o meu quadro?

— A minha escultura é um sucesso.

— Você não viu o meu quadro?

...

Na festa de 15 anos, Maria pede para 
a mãe convidar todas as suas amigas, a 
turma do colégio, as vizinhas, se produz 
inteira e espera com ansiedade o seu gran-
de momento, sonhando com o príncipe encanta-
do que a tiraria para dançar.

Todas chegam no horário, exceto Carla. A amiga 
de infância, que ela diz ser a melhor, chega, já no 
meio da festa, pouco antes da valsa redentora, e 
rouba a cena. Com um vestido deslumbrante, chama 
mais atenção do que a aniversariante.

— Você está linda, dizem todos, com olhares 
esbugalhados.

Nenhum olhar esbugalhado é direcionado para Ma-
ria. Apenas os cumprimentos formais. Maria é apenas 
a dona da festa. A valsa, dança com seu pai. O prínci-
pe encantado, o menino mais bonito da escola, com 
quem ela sonhou todos aqueles dias que antecederam 
o que deveria ser o seu grande momento, esqueceu-
se que tinha prometido a ela que a tiraria dos braços 
de seu pai para dançarem a noite toda. No meio da 
valsa com o pai, vê rodopiando ao seu lado, a amiga 
e seu príncipe. Dança só com o pai praticamente toda 
a festa, no fi nal se contenta com o menino inteligente 
da sala, com cara de fi lósofo, com que nenhuma das 
meninas aceitou dançar.

...

Carla se casa antes, com o príncipe encantado. Ele 
foi o motivo das lágrimas de Maria por várias noites 
durante a adolescência, trancada no quarto escuro, es-
condida da mãe. Foi ao casamento de Carla, fi cou fe-
liz ao receber o convite. Percebeu que a melhor amiga 
deixaria de roubar seus melhores momentos, suas ale-
grias. Sorriu quando a ouviu dizendo sim no altar. Deixa 
a igreja de alma lavada. A solteira agora é ela. Ninguém 
mais para roubar sua arte, seus príncipes, suas noites.

Pela segunda vez, este espaço propõe-se a falar de 
Solivan Brugnara, poeta que nasceu em Dois Vizi-
nhos e mora em Quedas do Iguaçu. O primeiro li-
vro comentado foi Incoerências (veja a crítica no 
blogdoalt.wordpress.com – na edição de número 
seis) e agora trazemos aos leitores sedentos 
por novas indicações locais e regionais o 
livro Encantador de Serpentes (Calgan, 
2007, 129 p.). Obra segunda do 
que tem como pretensão ser 
uma série de sete livros. 

O detalhe de os dois pri-
meiros livros da série pos-
suírem capas diferentes 
é a primeira coisa que 
chama a atenção de 
quem teve acesso a 
Incoerências. Distintas 
porque refl exos dos di-
versifi cados estilos que 
brincam nas páginas do 
poeta Solivan. Novamen-
te em Encantador de Ser-
pentes vê-se o explorar de 

...

Maria descobre que o filósofo de seus quinze anos, 
que tanto a consolou nas desilusões com o seu príncipe, 
já é homem feito, um belo homem. Namoram dois anos, 
decidem casar. Data marcada, descobre que Carla con-
tinua em sua volta. Ouviu falar que a amiga de infância 
aparecera na festa de despedida de solteiro de seu noivo. 
Contaram, mas ela não acreditou, que a amiga era aman-
te do noivo e passara aquela noite com ele. Não podia 
acreditar, mas as evidências são marcantes.

No dia do casamento, volta ao seu quarto escuro, cho-
ra a manhã inteira.

Depois de secar todas as lágrimas, decide colocar um 
fim naquela história. Lembra de todos os dias que Carla a 
fez se sentir a pior das meninas, depois a pior das adoles-
centes e agora a pior das jovens. Mas não foi só o dia da 
mostra de artes. O seu quadro era belo, pintado com todo 
o esmero, tela a óleo, pintura contemporânea. Seu talen-
to foi ignorado devido a uma escultura copiada. Todos os 
dias em que ela se sentia feliz, Carla aparecia mais feliz 
ainda e mais bonita.

Como um complemento trágico de suas lembranças, até 
o esquecido dia da formatura da oitava série lhe atormenta 
agora. A amiga recebeu o prêmio de melhor aluna da turma, 
foi a oradora, postos que deveriam ser seus por direito, afi -
nal foi dela que Carla copiara as provas e os trabalhos que 
lhe garantiram a honraria.

Jamais esqueceu seus quinze anos, no entanto, havia su-
perado as lembranças da noite de formatura do ensino mé-
dio, que retornam agora fortes e doloridas. De novo Carla foi 
a oradora, novamente ela recebeu os mais entusiasmados 
abraços, de novo ela estava com o melhor vestido, outra vez 

O Quadro

Quadros descritos 
para cegos e melo-
dias recompostas 

para surdos

(por
Nilton Bobato*

(por
Julliane Brita

* Escritor

formas de expressão também variadas. As aquare-
las – se assim posso chamá-las – do autor, que 

complementam as intertextualidades escritas, 
além de composições musicais, também fei-
tas por Solivan e transpostas em partituras 
pelo professor Clebar.

Do estilo do autor, essa miscelânea con-
densada poesia, já foi dito também na 
primeira crítica. Encantador de Serpentes 
vejo pelo viés da evolução de uma poesia 
em aparente crescimento contínuo. Talvez 
pelo ininterrupto trabalho com as palavras 
ou pela insistência nuns mesmos temas 
que são burilados incessantemente nas 

revisões – não de texto, note-se bem, mas 
num sentido lato da palavra, um re-ver das 

mesmas coisas que terminam por desvendar 
outros mistérios e sentidos inesperados aos vi-

gorosos que não desistem de observá-las –.

O livro de poesia tornou-se todo uma prosa lírica em 
trechos – trechos que de forma descuidada chama-

mos unicamente de poemas –. Não é à toa que é 
tecido em capítulos. Mitos, Diferentes visões 

da vida e da morte, Curitiba, Jornal de 
domingo, Heterônimos, Paraguai, Mo-

tivos indígenas, Coleções. Alguns 
dos capítulos, ou temas, ou como 

você preferir chamá-los. Todos, 
enfi m, Fragmentos biográfi -
cos, que montam a colcha 
de retalhos que o sujeito-
poético nos apresenta. Um 
sempre valer a pena do vi-
ver de ler poesia.

Meu rosto é um triângulo
com barba por fazer.
Meus olhos, gelo
e no degelo, lágrimas.
Minha boca
tragicômica banana,
e a orelha bicolor.
Meu peito
tem um coração quadrado
dentro deste recipiente
o infi nito
que é destilado
pelos dois retângulos dos braços,
chega à minha mão, melífl uo pentagrama
e goteja das digitais letras
no reorganizado alfabeto dos teclados.

“Por fi m
sou poeta
porque gosto de lamber
folhas em branco,
lembra-me leite materno”.

Auto-retratoAuto-retrato

ApresentaçãoApresentação
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O azedume de um grande embuste. É o gosto que resta depois da 
intensa experiência lírica. Um gosto de logro, de que a vida continua no 
abandono poético de que somos reféns num cotidiano feito unicamen-
te por defi nições de dicionário. O momento, entretanto, foi de sonho. 
Porque há sempre uma vontade de despir-se das mundanalidades 
que cercam a prosa reta, o relatar fi el, a angústia fria de um contar 
rigoroso. Já que não há o minucioso que não sinta; e não pode haver 
escrúpulos naquele que fi nge um existir lacônico.

Foi no dia 26 de abril de 2007, e se o tempo virasse lá fora – as nu-
vens formavam uma pênsil camada de chuva condensada – não teria 
importância. Estávamos protegidos num mundo seco de papel cola-
do e costurado em feixes. No sequioso mundo dos livros. Mesmo Foz 
do Iguaçu sendo uma cidade de águas abundantes, o lugar escolhido 
foi a livraria Kunda – rua Almirante Barroso, 1.473 –, em que um dos 
únicos apelos de água viria talvez das lágrimas do povo português 
cantadas por Fernando Pessoa.

A densidade da atmosfera era tangível. Talvez muito mais para 
nós, que esperávamos ansiosamente o que estava por vir. Era mes-
mo o porvir de um livro. Uma obra que se apresentava. Fomos para 
conhecer escritos e escritor. O poeta paranaense Solivan Brugnara e 
o lançamento de seu fi lho lírico – Encantador de Serpentes –. Lá, en-
tretanto, fomos apresentados a mais de um lirismo. Era uma con-
fraria. Gentis-poetas envoltos pelos olhares sobejos das prateleiras 
e pelos olhos pacientes daqueles que esperavam.

O silêncio da expectativa era preenchido pela melodia ousada do 
Gotan Project, grupo formado por um francês, um argentino e um 
suíço, cuja música pode ser descrita como um tango eletrônico. 
O descobrir da POESIAPOESIA, “words set to music” “words set to music” 2, foi embalado pelo 
apaixonante do tango. “Uma viagem ao desconhecido” “Uma viagem ao desconhecido” 2 regada 
por um encorpado vinho tinto oferecido a seletos participantes. A 
textura de “cernes e medulas” “cernes e medulas” 2 exigida pelo tônus poético que 
pulsa era a mesma do vinho que acalentava o não-frio outonal de 
uma Foz num dia não-quente.

Era sim “a fala do infalável” “a fala do infalável” 2. Goethe, no entanto, há de 
perdoar-nos mediunicamente o esmiuçar dos acontecimen-
tos, porque todos os espaços ocupados pela “linguagem vol-“linguagem vol-
tada para a sua própria materialidade” tada para a sua própria materialidade” 2 causavam-nos não 
mais do que a exigência iminente do trovar. Havia ali poetas, 

cada um a “permanente hesitação en-“permanente hesitação en-

tre som e sentido” tre som e sentido” 2: Gérson Vagner, Jeane Hanauer, Nilton 
Bobato – nomes carregados por capas de livros. Todos das 
bandas de cá. Além dos outros poetas sem livros ou nomes, 
muitos encobertos por taças ou conversas extraviadas.

O que arrebatava era a possibilidade de ver a “fundação do “fundação do 
ser mediante a palavra” ser mediante a palavra” 2, o poeta que se fez livro que se fez 
poeta que se fez leitor que se fez livro. O vício de tornar-se 
outro e voltar a si por meio do verbo. Um retorno à inocência 
pueril de descobrir vocábulos, o sacro-simbólico da imiscui-
ção na língua fundadora, “a religião original da humanida-“a religião original da humanida-
de” de” 2 mesmo que feita de “ciência e paixão” “ciência e paixão” 2. 

A mesa de autógrafos situada a um canto da livraria exer-
cia uma força de atração de pessoas e de olhares. Uma 
palavra feita de madeira com propriedades de imã. Uma 
poesia concreta que “se faz com palavras, não com idéias” “se faz com palavras, não com idéias” 
2; mas, no fi m, uma “música que se faz com idéias” “música que se faz com idéias” 2, não 
com notas deslocadas. Quando se pensava não possível que 
mais pessoas viessem, um murmúrio preenchia novamente 
o local, e o farfalhar de sacolas era a separação das alças 
e dos lados plastifi cados que recebiam o papel dos livros. 
Uma conversa de lado, uma risada que escapava mais alta, 
uns sorrisos de banda. Não que se conte, mas às vezes a 
poesia é também um “um fi ngimento deveras” “um fi ngimento deveras” 2.

Nota em potencial: lançar livros é uma forma de “criticism of “criticism of 
life” life” 2. O que o poeta faz, a “palavra-coisa” “palavra-coisa” 2  engessada no livro 
até que o leitor a desfaça novamente nas águas turbulentas de 
interpretar, é a espera em vão pela resposta que sabidamente 
não virá. O poeta forte mantém-se inefável num pedestal; e ar-
mado. Muitos que não eles têm medo da “linguagem em estado “linguagem em estado 
de pureza selvagem” de pureza selvagem” 2, untada pela generosa porção de óbvio de 
que “poetry is to inspire” “poetry is to inspire” 2. O “design da linguagem” “design da linguagem” 2 revestiu-se 
da complexidade plausível que as relações humanas oferecem 
no amarelado envelhecido da sempre renovável livraria.

O círculo fechou-se em pares ou trios, todos cobiçosos de 
“lo impossible hecho possible” “lo impossible hecho possible” 2. Começaria o recital. Livros 
à mão, palavras por vezes embaraçadas nas tramas da fala, 
já que o poema de papel pode tornar-se “aquilo que se per-“aquilo que se per-
de na tradução” de na tradução” 2  da palavra obsequiosa da fala. Foi ao ven-
tar truncado de por entre as estantes furiosas de livros que 
foi dito o que de cada um e de todos é “a liberdade da minha “a liberdade da minha 
linguagem” linguagem” 2. Acabou num consumo coletivo de poesia. Um 
ritual cabalístico de canibalismo poético.

“Entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade, e não con-
sidero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor de 
cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as 
forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e 
secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até 
os poetas se armam, e um poeta desarmado é, mesmo, um ser à mercê 
das inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos”.
Autobiografia para uma revista
Carlos Drummond de Andrade

“- Um momento. Poeta não é só quem faz poesia. É também 
quem tem sensibilidade para entender e curtir poesia. Mesmo 
que nunca tenha arriscado um verso. Quem não tem senso de 
humor, nunca vai entender a piada” 1.

1 Poesia no receptor – Paulo Leminski
2 Limites ao léu – Paulo Liminski (defi nições de poesia em ordem de co-
locação no texto: Dante via Pound, Maiakóvksky, Ezra Pound, Goethe, 

Jakobson, Paul Valéry, Heidegger, Novalis, Alfred de Vigny, Mallar-
mé, Ricardo Reis/Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, Mathew 

Arnold, Sartre, Octavio Paz, Bob Dylan, Décio Pignatari, 
García Lorca, Robert Frost, Paulo Leminski)

“Poesia é feita para poetas”1
(por

Julliane Brita

Gérson Vagner
Livro: (...,MENOS SÍNCOPESSÍNCOPES,...)

Nilton Bobato
Livro: Sobremesa

Solivan Brugnara

Livro: Encantador
de Serpentes

• •
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Edson nos disse que a Graciele [Weiller, promotora cultural do 
Sesc de Cascavel] estava procurando projetos voltados ao ci-
nema, entramos em contato e apresentamos a nossa propos-
ta em fevereiro”. “Disputamos o espaço com outro CineClube 
de Cascavel”. “Em maio nosso projeto foi aprovado”.

“No dia 5 de maio de 2007 foi realizada a primeira ses-
são do Silenzio no Sesc”. “Exibimos Acossado, de Jean-Luc 
Godard”. “Justamente um diretor que defendia esse tipo de 
espaço”.  Logo após a terceira ou quarta exibição, veio o 
perfi l no Orkut, que em menos de um mês já tinha 100 ins-

critos, hoje já passam dos 300. “O blog** fun-
ciona desde o início. Já tivemos mais de 5,4 
mil visitantes”. “Em agosto de 2007 criamos 
a Comunidade no Orkut, que aumentou a in-
teratividade com o público. Entre outras coi-
sas, é possível conferir a programação e vo-
tar na seleção dos Ciclos de Filmes, que são 
mostras paralelas”. “Tivemos quatro ciclos 
até agora: Expressionismo Alemão, Truffaut, 
Fellini e Cinema Latino Americano”. “É isso, 
né?”. “Acho que sim... Este ano queremos fa-
zer um novo Ciclo de Cinema Brasileiro, na 
Semana da Pátria, como no ano passado”.

“Também fi zemos enquetes pela Internet 
para saber de quais fi lmes as pessoas mais 
gostaram”. “Noite de Cabíria, do Fellini, foi o 
mais votado; também se saiu bem Violência 
Gratuita, de Michael Haneke; e Fahrenheit 451, 
do Truffaut”. “Nossa, já passou muita coisa, A 
Entrevista, do Takashi Miike; Cannibal Holo-
caust, de Rugero Deodato, o famigerado fi lme 
que inspirou Bruxa de Blair... Um dos mais po-
lêmicos foi Terráqueos, do Shaun Monson”. “É 
verdade, lembro bem desse dia”. “E o que dizer 
de Saló – Ou os 120 Dias de Sodoma, último 
fi lme do Pasolini...”. “Tem uma funcionária do 
Sesc que depois do expediente ia para o Cine-
Clube. Ela falou que fi cou chocada ao assistir 
Saló...  e disse que fi cou fascinada depois, com 
o debate. É esse tipo de coisa que faz com que 
a gente continue”. “Tivemos sessões com cem 
pessoas. Hoje a média é de 30”. “E começa-
ram a nos fazer pedidos, ‘eu quero ver esse fi l-
me, esse outro aqui, e tal’”. “Algumas pessoas 
trouxeram material para o CineClube, houve 
troca de títulos raros, isso foi muito legal”.

Nesse momento da entrevista eu lembro – 
juro que lembro – que havia esquecido todas 
as perguntas que havia programado. Sou real-
mente fraco para a bebida e já estava além do 
horizonte no começo da segunda lata. As pa-
lavras enroscavam formando frases cada vez 
mais tenebrosas. Um grande amigo meu, de 
apelido Kbelo, também dos mais fracos para 
bebida, me falou sobre o ‘teste’ que fazia para 
saber quando parar: olhar para frente e então 
rapidamente para o lado. A demora da imagem 
em acompanhar o movimento é proporcional 
ao nível de álcool no sangue. Dito e feito. Não 
sei quanto exatamente demorou, mas o delay 
já era... signifi cante, por assim dizer.

Imagine como era difícil nessa altura do 
campeonato falar Krzysztof Kieslowski, outro 
cineasta que fi gura entre os já exibidos pelo 
Silenzio. Aliás, gente de um currículo cavalar 
passou por lá: Jim Jarmusch, David Lynch, Lars 
Von Trier, George Sluizer, Rogério Sganzerla, 
Neil Jordan, Woody Allen, Alejandro Amená-
bar, Ingmar Bergman, Ettore Scola, Kevin Smi-
th, Denys Arcand, Milos Forman, Julio Medem, 
Peter Greenaway, Luiz Buñuel... e mais uma 
renca de grandes diretores.

A idéia é que o Silenzio continue com as ses-
sões no Sesc (aos sábados, a partir das 20 h). 
O mais legal é que o Sesc vai montar uma Vi-
deoteca, onde as pessoas terão acesso aos 
fi lmes do CineClube. Não vão poder levar para 
casa, mas poderão assistir lá. Entre os obje-
tivos está aumentar a interatividade entre os 
debatedores e o público. “Queremos que a ga-
lera participe, entre no embalo, que não fi que 
só a gente falando lá na frente”. “E outra, o 
clima do Silenzio é muito formal”. “É verdade, 
queremos que as pessoas se sintam na sala 
de casa, levem travesseiros, almofadas, co-
bertores, comida...” “Sabe o que acontece? O 
cinema Hollywoodiano, com suas fórmulas, 
fez com que a produção de outros países 
parecesse intelectual, para um público se-
leto, algo elitizado. A idéia é trazer esse ci-
nema e torná-lo popular de novo, como em 
outros países e em outra época”.

O Silenzio, daqueles três estágios que 
mencionamos no começo da ma-
téria, está na segunda fase, de 
aprofundamento das discussões. 
O terceiro passo é a produção, 
a escola de cinema pela Baiacu 
(Bando Independente Associa-
ção Cultural)... Bom, mas isso é 
gelo para outras latas (alguém 
tem um sal de fruta aí?) e tem-
pero para outro churrasco (com 
aquele molho, por favor).
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“Recuperar a ‘aura perdida’ do cinema contemporâneo por meio 
da projeção de filmes que se encontram fora do circuito comer-
cial cinematográfico, relacionando técnicas, culturas, valores e 
temáticas postas em discussão após cada sessão, em forma de 
debate aberto e democrático”

(por AndersonAnderson
Antikievicz CostaAntikievicz Costa

Muitos foram às ruas reclamar de tamanha afronta. Não 
podiam silenciar diante da expulsão do presidente da Cine-
mateca. Truffaut e Godard também estavam lá, na avenida, 
a reivindicar respostas. O cinema levado a sério por uma 
nação. - As três primeiras fi las de poltronas 
eram sagradas. Estavam ali para os cinéfi -
los, que almejavam receber primeiro do que 
os demais as imagens projetadas. Da tercei-
ra fi leira para trás, só se fosse para namorar. 
Reverberação de The Dreamers, de Bernardo 
Bertolucci. Cinema como paixão -.

Ainda não eram chamados de cineclubes, 
mas foi aí, entre as décadas de 1940 e 1950, 
que surgiram. A idéia de organizar encontros 
para a exibição e discussão de fi lmes de vá-
rias partes do mundo tinha por objetivo inicial 
a formação de público. Numa  segunda etapa, 
os debates foram aprofundados e serviram 
de berço aos primeiros argumentos de roteiro 
que viriam a impulsionar a criação de escolas 
de cinema. Chegou-se a um terceiro estágio: a 
produção cinematográfi ca propriamente dita, 
que acabou por consolidar um dos pilares da 
Nouvelle Vague francesa.

Assim começou a conversa que tive com 
o cineasta Vander Colombo* e a socióloga 
Laysmara Carneiro Edoardo*, na quarta-feira, 
num churrasco na casa do Antonio Marten-
dal. Saímos do Canta Comércio, promovido 
pelo Sesc no Gilberto Mayer, fomos comprar 
algumas bebidas e então fomos aproveitar 
a véspera de feriado. Diga-se que o molho 
para acompanhar a carne e a salada naquele 
tradicional pão francês estava um espetácu-
lo, mesmo com alguns ainda reivindicando 
a margarina da receita. Alguém tem de dar 
nome a obra... ou já tem?

Vander estava a là Cherlock Holmes, mas 
ao lado da namorada Lays, eram a imagem 
de Bonny e Clyde. A conversa, sobre o primei-
ro ano do Sesc CineClube Silenzio, fundado 
pela dupla dinâmica, foi ao som de... bom, 
não reconheci muita coisa, exceto um Bea-
tles lá adiante e algumas conversas avulsas 
sobre Grateful Dead, John Cage, Pink Floyd, 
Ligeti... e essa coisa toda.

O projeto refl etia os idos da Nouvelle Va-
gue: exibir, discutir e produzir. A base veio 
de um CineClube de Natal (RN), do qual es-
tava à frente Gianfranco Marchi. “Na épo-
ca estavam exibindo um ciclo de fi lmes do 
Luccino Visconte”. Vander conheceu Marchi 
em 2005, quando convidado a integrar o 
Movimento Cinema Livre. Ali se encontra-
ram na proposta de produzir legendas para 
fi lmes inacessíveis em terras tupiniquins. O 
impulso veio com a descoberta das possibi-
lidades da Internet. “Foi algo arqueológico. 
Descobrimos aos poucos como as coisas 
funcionavam na busca de fi lmes raros, que 
nunca foram lançados por aqui”. “Começa-
mos o trabalho de resgate desses fi lmes”.

Os ‘palhaços do Sesc’, antes ainda de o Cine-
Clube sair do papel, queriam porque queriam I 
Clowns, de Federico Fellini. “‘Estamos à procu-
ra desse fi lme, temos de estudar eles e tal...’, 
eles falaram, e daí fomos atrás. Hoje, demoro 
um ou dois dias para legendar um fi lme, aque-
le foi preciso três semanas...”. “Foi na garra...”. 
“Foi na garra. Pedi ajuda para minha mãe, que 
é daquelas pessoas que fala italiano dentro de 
casa, e eu também entendo alguma coisa, e 
fomos traduzindo aos poucos”. 

Naqueles dias – num tom quase proféti-
co – cruzaram com Jefferson Kaibers, en-
tão coordenador do MAC [Museu de Artes 
de Cascavel] e ele informalmente falou 
sobre o projeto CineMac, que pode-
ria ser a primeira casa do Silenzio. 
E foi. “A primeira exibição foi na 
Sala Lala Schneider, na Bibliote-
ca Municipal... não lembro o dia 
[2/12/2006]”. E ali, sempre às 
16h do sábado, foi exibido tam-
bém Macunaíma, de Joaquim 
Pedro de Andrade, e Arca Rus-
sa, de Alexander Sokuróv. “Ti-
vemos alguns problemas com 
equipamento e Macunaíma 
teve de ser exibido numa tele-
visão, mas esse dia foi muito 
legal...”. “Vamos falar, né?”. 
“Acho que sim... nesse dia o 
Jesus [Antonio de, presidente 
da Academia Cascavelense 
de Letras] nos deu R$ 70 para 
continuar com o projeto”. “Ele 
também participou do debate, 
contou várias boas histórias”. “Foi 
um grande incentivo”. 

Com essas três exibições fechou-se o ano. 
No início de 2007, houve alguns... ruídos na 
comunicação entre o Silenzio, o MAC e a 
Secretaria de Cultura, que fi zeram com que 

a retomada fosse um tanto complicada. No acalmar dos 
ânimos e ao delinear de uma proposta para que o Silenzio 
continuasse no MAC... foi por aí que Vander notou que os 
principais cineclubes do País estavam ligados ao Sesc (Ser-
viço Social do Comércio), como o CineSesc, de Osasco (SP), 
mantido pelo diretor brasileiro Carlos Reichenbach, voltado 
à exibição de fi lmes... obscuros, por exemplo: Nekromantic, 
de Jorg Buttgereit.

O assunto chegou a Edson Macalini, que serviu de ponte. “O 

03/05 - Persona (Ingmar Bergman) 16 anos

10/05 - A Estrada Perdida (David Lynch) 16 anos

17/05 - Dead Man (Jim Jarmusch) 16 anos

24/05 - C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor (Jean-Marc Vallée) 16 anos

31/05 - Tartarugas Podem Voar (Bahman Ghobadi) 14 anos

07/06 - O Casamento de Muriel (P.J. Hogan) 12 anos

14/06 - Amém.(Costa-Gavras) 16 anos

21/06 - Alphaville (Jean-Luc Godard) 16 anos

28/06 - Trem da Vida (Radu Mihaileanu) 14 anos

05/07 - Cova Rasa (Danny Boyle) 16 anos

12/07 - Sob o Domínio do Medo (Sam Peckimpah) 16 anos

19/07 - Faça a Coisa Certa (Spike Lee) 16 anos

26/07 - O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante (Peter Gree-
naway) 16 anos

02/08 - O Fantasma da Liberdade (Luis Buñuel) 16 anos

09/08 - Café da Manhã em Plutão (Neil Jordan) 14 anos

16/08 - O Clube da Felicidade e da Sorte (Wayne Wang) 14 anos

23/08 - Para Sempre Lilya (Lukas Moodysson) 16 anos

30/08 - Gêmeos - Mórbida Semelhança (David Cronenberg) 16 anos

06/09 - Maus Hábitos (Pedro Almodóvar) 16 anos

16/09 - Izo (Takashi Miike) 16 anos

20/09 - O Homem Elefante (David Lynch) 14 anos

27/09 - Festa de Família (Thomas Vintenberg) 16 anos

04/10 - Velvet Goldmine (Todd Haynes) 16 anos

11/10 - O Túmulo dos Vagalumes (Isao Takahata) 12 anos

18/10 - O Vídeo de Benny (Michael Haneke) 16 anos

25/10 - Gritos e Sussurros (Ingmar Bergman) 16 anos

01/11 - A Troca (Peter Medak) 14 anos

08/11 - Benvindo à Casa de Bonecas (Todd Solondz) 16 anos

22/11 - Três Estações (Tony Bui) 14 anos

29/11 - Minha Vida em Cor-de-Rosa (Alain Berliner) 14 anos

14 a 18 de julho - Ciclo Grandes Adaptações

21 a 25 de julho - Ciclo Grandes Comediantes

01 a 05 de setembro - Segundo Ciclo Cinema Nacional

13 a 17 de outubro - Ciclo Decálogo

08 a 12 de dezembro - Ciclo Documentários

15 a 19 de dezembro - Ciclo
Lars Von Trier

Programação

Ciclos agendados:Ciclos agendados:

* Vander e Lays escrevem sema-
nalmente para o ALT. Os textos 

podem ser conferidos na 
página sete.

**Blog: cineclubesilenzio.
blogspot.com

Um ano de sons do Silenzio

FOTO | Divulgação: Bonny e Clyde
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Horóscopo

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: EspertalhõesSala 1: Espertalhões - comédia - quarta, sábado e domingo 
14h45 e 16h30, feriado 16h30, sexta, segunda, terça e quinta 
14h45 e 16h30.

Traídos pelo DestinoTraídos pelo Destino - drama - quarta, sábado e domingo 19h10, 
feriado 21h10, sexta, segunda, terça e quinta 21h10.

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - quarta, sábado e domingo 21h10, fe-
riado 19h10, sexta, segunda, terça e quinta 19h10.

Sala 2: Homem de FerroSala 2: Homem de Ferro - aventura - quarta, sábado e domingo 
14h30, 16h45, 19h e 21h20, feriado 16h45, 19h e 21h20, sex-
ta, segunda, terça e quinta 16h30, 16h45, 19h e 21h20. 

Os IndomáveisOs Indomáveis - faroeste - sexta, segunda e terça 20h55, sábado 
e domingo 20h50.

Cascavel JL ShoppingCascavel JL Shopping

Sala 1: Homem de FerroSala 1: Homem de Ferro - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 
14h, 16h30, 19h e 21h30, segunda, terça e quinta 16h, 19h e 
21h30.

Sala 2: JumperSala 2: Jumper - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 14h10, 
16h, 17h50, 19h35, 21h20, segunda, terça e quinta 16h, 17h50, 
19h35 e 21h20.

Sala 3: Horton no mundo dos QuemSala 3: Horton no mundo dos Quem - animação - sexta 17h40, 
sábado, domingo e quarta 14h10 e 15h50.

Juno Juno – comédia – sexta, segunda, terça e quinta 19h30 e 21h20, 
sábado, domingo e quarta 17h40, 19h30 e 21h20.

Sala 4: O Som do CoraçãoSala 4: O Som do Coração - drama - sexta, segunda, terça e quin-
ta 19h e 21h10, sábado, domingo e quarta 14h40, 16h50, 19h 
e 21h10.

CURITIBA
Park Shopping BarigüiPark Shopping Barigüi

Barigüi 1: Quebrando a BancaBarigüi 1: Quebrando a Banca - drama - sexta e sábado 13h10, 
14h45, 18h30, 21h05 e 23h45, domingo a quinta 13h10, 
14h45, 18h30 e 21h05.

Barigüi 2: Super HeróiBarigüi 2: Super Herói - comédia - sexta e sábado 13h30, 15h40, 
18h35, 19h35, 21h35 e 23h40, domingo a quinta 13h30, 
15h40, 18h35, 19h35 e 21h35. 

Barigüi 3: Antes de PartirBarigüi 3: Antes de Partir - drama - 14h55 e 19h30.

Horton e o Mundo dos Quem Horton e o Mundo dos Quem - infantil - 12h50

Velocidade Sem LimitesVelocidade Sem Limites - ação - sexta e sábado 17h10, 21h40 
e 23h50, domingo a quinta 17h10 e 21h40.

Barigüi 4: Três Vezes AmorBarigüi 4: Três Vezes Amor - comédia romântica - 12h10, 
17h20, 19h50 e 22h10.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

A sua promoção e elevação social poderão ser efetiva-
das por alguém do seu círculo de amizades. A condição 
física e mental está em ascensão, juntamente ao setor 
profissional.

Bom fl uxo astral para novas empresas e empreendimentos, 
mas um tanto quanto negativo para novas amizades e para 
entrar com recursos na justiça. Compreenda melhor os fa-
miliares e a pessoa amada.

Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas 
não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. Cui-
dado para não perder o limite que separa o real daquilo que 
você fi ca imaginando.

Influência astral benéfica para você. Terá paz no setor 
amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e religiosos 
para elevar seu estado de espírito e de inteligência. 
Ótimo aos negócios e sorteios.

Conversas importantes com amigos, aumentando sua com-
preensão e sua vivência emocional. Eles poderão ajudá-lo 
nos estudos e nos assuntos de ordem intelectual. Durma 
um pouco mais pela manhã.

O relacionamento com a pessoa amada tende a melhorar. 
Forte impulso sexual fará com que vocês procurem se iso-
lar por alguns dias, provavelmente no campo, para curtir 
uma fase de fantasias.

Apesar da boa fase que você vem atravessando no tra-
balho e também na reorganização de sua vida parti-
cular, provavelmente neste período você sentirá muita 
falta da pessoa amada.

Muito boa infl uência para cuidar de sua beleza física e 
para submeter-se a operações plásticas. A saúde está 
melhorando bastante, bem como as chances de progres-
so fi nanceiro e profi ssional.

As infl uências benéfi cas atingirão você hoje, quando, en-
tão, receberá surpresas agradáveis, ouvirá boas notícias 
e até confi ssões que poderão ajudá-lo no futuro. Cuidado 
com os inimigos ocultos.

Tudo indica que você se sentirá disposto a tirar alguns 
dias de folga e curtir ao lado da pessoa amada, um me-
recido descanso, provavelmente em um lugar distante 
e romântico.

Pequenas difi culdades e materiais com relação à pessoa 
amada, particularmente no convívio cotidiano, o que pode-
rá arrefecer o ardor dos sentimentos. No trabalho, novas 
oportunidades surgirão.

Os excessos de prazer, de bebidas alcoólicas, alimentos 
gordurosos e as questões extraconjugais poderão compli-
car física e moralmente neste dia. Não saia da rotina, fale 
pouco e escute mais.

Um Plano BrilhanteUm Plano Brilhante - drama - 14h40.

Uma Chamada PerdidaUma Chamada Perdida - suspense - sexta e sábado 17h25, 21h55 e 0h05, 
domingo a terça 17h25 e 21h55. 

Barigüi 5: Homem de FerroBarigüi 5: Homem de Ferro - ação - sexta e sábado 12h, 14h50, 17h40, 20h30 
e 23h30, domingo a quinta 12h, 14h50, 17h40 e 20h30.

Barigüi 6: Homem de FerroBarigüi 6: Homem de Ferro - ação - sexta e sábado 13h, 15h50, 18h40, 
21h30 e 0h10, domingo a quinta 13h, 15h50, 18h40 e 21h30.

Barigüi 7: Homem de FerroBarigüi 7: Homem de Ferro - ação - 13h40, 16h30, 19h15 e 22h.

Barigüi 8: Os Reis da RuaBarigüi 8: Os Reis da Rua - policial - sexta e sábado 13h10, 15h45, 18h30, 
21h05 e 23h45, domingo a quinta 13h10, 15h45, 18h30 e 21h05.

Uma Chamada PerdidaUma Chamada Perdida - suspense - 15h.

UCI - Shopping EstaçãoUCI - Shopping Estação

Estação 1: Homem de FerroEstação 1: Homem de Ferro - aventura - 13h10, 15h50, 18h30, 21h10 e 
23h50.

Estação 2: Homem de FerroEstação 2: Homem de Ferro - aventura - 13h10, 15h50, 18h30, 21h10 e 
23h50. 

Estação 3: Quebrando a BancaEstação 3: Quebrando a Banca - triller – 13h30, 16h05, 18h40, 21h15 e 0h.

Estação 4: Super HeróiEstação 4: Super Herói - comédia -12h35, 14h30, 16h25, 18h20, 20h15, 
22h10 e 0h.

Estação 5: Homem de FerroEstação 5: Homem de Ferro - aventura - 12h30, 15h10, 17h50, 20h30 e 
23h10.

Estação 6: Homem de FerroEstação 6: Homem de Ferro - aventura - 12h30, 15h10, 17h50, 20h30 e 
23h10.

Estação 7: JumperEstação 7: Jumper - aventura - 12h, 14h e 16h.

Os Reis da RuaOs Reis da Rua - policial - 18h, 20h20 e 22h50.

Estação 8: Três Vezes AmorEstação 8: Três Vezes Amor - comédia romântica - 15h, 17h, 19h50 e 
22h15.

Horton e o Mundo dos Quem Horton e o Mundo dos Quem - animação - 13h.

Estação 9: Meu Nome Não é JohnnyEstação 9: Meu Nome Não é Johnny - aventura - 13h45, 16h30, 19h10 e 
21h50.

Estação 10: Homem de FerroEstação 10: Homem de Ferro - aventura - 12h, 14h35, 17h15, 20h e 22h35.

LONDRINA
Cine Catuaí 1: Homem de Ferro (dublado)Cine Catuaí 1: Homem de Ferro (dublado) - aventura – sexta, sábado, domingo 
e quarta 15h45 e 18h15, segunda, terça e quinta 17h30.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) - aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 
21h15, segunda, terça e quinta 20h15.

Cine Catuaí 2: Quebrando a Banca Cine Catuaí 2: Quebrando a Banca - ação - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h, 17h15, 19h30 e 21h45, segunda, terça e quinta 17h15 e 20h.

Cine Catuaí 3: Super HeróiCine Catuaí 3: Super Herói - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 14h 
e 16h.

Os Reis da RuaOs Reis da Rua - policial - sexta, sábado, domingo e quarta 19h30 e 21h45, 
segunda, terça e quinta 17h e 20h30.

Cine Catuaí 4: Treinando o PapaiCine Catuaí 4: Treinando o Papai - comédia - sexta, sábado, domingo e quar-
ta 14h15, 16h30, 19h e 21h15, segunda, terça e quinta 16h45, 19h e 21h.

Cine Catuaí 5: Super HeróiCine Catuaí 5: Super Herói - comédia - sexta, sábado, domingo e quarta 15h, 
17h, 19h e 21h, segunda, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 6: Homem de FerroCine Catuaí 6: Homem de Ferro - aventura - sexta, sábado, domingo e quarta 
14h30, 17h, 19h30 e 22h, segunda, terça e quinta 16h00, 18h30 e 20h45.

Cine Catuaí 7: Homem de FerroCine Catuaí 7: Homem de Ferro - aventura - sexta, sábado, domingo e quarta 
15h, 17h30, 20h e 22h15, segunda, terça e quinta 16h30, 19h e 21h30.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard Cine Boulevard 

Sala 1: Um Plano BrilhanteSala 1: Um Plano Brilhante – drama – segunda a sexta 20h e 22h15, sábado 
e domingo 18h, 20h e 22h15.

Sala 2: EspartalhõesSala 2: Espartalhões - comédia – segunda a sexta 20h10, sábado e domingo 
18h10 e 20h10. 

Meu Nome é Taylor, Drillbit TaylorMeu Nome é Taylor, Drillbit Taylor - comédia - diariamente 22h10. 

Sala 3: Homem de FerroSala 3: Homem de Ferro - ação – diariamente 17h15, 19h50 e 22h20 

Sala 4: JumperSala 4: Jumper – aventura - diariamente 20h15 e 22h30.

Cineplex Cineplex 

Sala 1: Awake: A Vida por um FioSala 1: Awake: A Vida por um Fio - suspense – diariamente 15h20, 17h30 
e 19h40.

Antes de PartirAntes de Partir – drama – diariamente 21h50

Sala 2: As Crônica de SpiderwickSala 2: As Crônica de Spiderwick - aventura - segunda a sexta 17h15 e 
19h30, sábado e domingo 14h40, 17h15, 19h30.

Maldita SorteMaldita Sorte – comédia – diariamente 21h30.

Sala 3: Imagens do AlémSala 3: Imagens do Além - terror – diariamente 19h20 e 21h20.

Horton e o Mundo dos Quem Horton e o Mundo dos Quem – animação – sábado e domingo 15h.

Sala 4: Homem de FerroSala 4: Homem de Ferro – ação – segunda a sexta 16h45, 19h10 e 21h40, 
sábado e domingo 14h20, 16h45, 19h10 e 21h40.

TOLEDO
Cine PanambiCine Panambi

Sala 1: JumperSala 1: Jumper - aventura - diariamente 19h45 e 21h30, sábado, domingo e 
quarta 16h30, 19h45 e 21h30.

Sala 2: As Crônicas de SpiderwickSala 2: As Crônicas de Spiderwick - aventura - sábado, domingo e quarta 
16h.

JunoJuno - comédia - diariamente 19h30.

Um Amor de TesouroUm Amor de Tesouro - aventura - 21h.

20/03 a 20/04

21/04 a 20/05

21/05 a 20/06

21/06 a 21/07

22/07 a 22/08

23/08 a 22/09

23/09 a 22/10

23/10 a 21/11

22/11 a 21/12

22/12 a 21/01

21/01 a 18/02

19/02 a 19/03
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Duas CarasDuas Caras LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Dance Dance DanceDance Dance Dance

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50 SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

Segunda - Marcelo fi ca confuso e pergunta qual o nome da tal mulher, mas Fer-
nando e Juanita o agarram e abraçam Marcelo com força. Tati grita e tem uma 
crise nervosa de choro. Hélio avisa que não está conseguindo mais se controlar 
e avança em cima de Tati.

Terça - O Homem-Gelo avisa que irá se vingar de Júlia e lança um raio de gelo na di-
reção dela. Rodrigo e Amália vêem Meta-Lucas e descobrem a farsa de Metamorfo. 
Gór sente o cheiro de algo e diz para Meduso que eles têm companhia. 

Quarta - Marcelo luta com Taveira, Dino, Fernando, Golias e Juanita e golpeia 
um por um. Ele sente dor e se refugia num canto, enquanto os cinco aproveitam 
para cercá-lo. Lúcia sai para cozinha e Paola aparece de repente na frente de 
Danilo, que leva um susto. 

Quinta - Aquiles entra em casa super-rápido e surpreende Teófi lo e Ágata. Rodrigo pro-
põe fazer uma aliança com Gór e promete não contar que César é Metamorfo em troca 
de ela lhe aceitar ao seu lado. Cléo, Lucas e Janete decidem não voltar para ilha. 

Sexta - Irma, Aristóteles, Regina Danilo e Lúcia chamam um policial do Depecom para 
levar Paola-cobra. Valdemar coloca a cobra num saco plástico, quando Paola volta a 
sua forma humana. Valdemar atira a pistola de dardo tranqüilizante contra Paola. 

Sábado - Maria diz que antes de voltar para ilha, precisa ligar para sua família. Noé e 
Beto contam para Maria que seus pais desapareceram. Hélio tenta se controlar e man-
da Ângela fugir. Hélio avança contra Ângela, que consegue correr, mas tropeça e cai. 

Segunda - A delegada Paula pede para que Miguel não saia da cidade e quer 
que Antônio abandone o caso de Lúcio, pois também pode ser considerado um 
suspeito do crime. A delegada diz que impressões digitais de Rafael estão na 
arma encontrada na casa de Lúcio. 

Terça - Vilma pede para JJ acelerar o processo de herança e diz que ele será 
muito bem recompensado. Rafael conta como suas impressões digitais foram 
parar na arma de fogo. Tomás faz uma sessão de terapia e fala sobre a morte de 
Lúcio e sobre seu casamento com Nadira. 

Quarta - Vilma fica alterada com a possibilidade de Estéfano ser o assassino 
de Lúcio. Montenegro quer que Eric aguarde o contrato de Sheila acabar para 
se casar com ela. Montenegro avisa Celeste e Alandelon que o casamento 
deles será hoje. 

Quinta - O assassino de Lúcio confessa a Antônio porque o matou. Durante o ca-
samento de Alandelon e Celeste, uma mulher pergunta por que Alandelon está 
casando de branco e ele confessa para todos que é virgem. 

Sexta - Amanda procura Sofi a e pede desculpas. Ela conta o plano secreto de 
Bernstein para destruir Leonor e a Fundação Verônica Marques. Sofi a decide 
ajudar Amanda a salvar a FVM e quer apresentar o seu musical no lugar da 
apresentação de fi m de ano. 

Sábado - Não há exibição.

Segunda - Natércio se certifi ca de que Frau Herta tomou todas as providências para re-
ceber Laura e pede que ela controle suas visitas. Eduardo e Margarida se conhecem no 
bonde e fi cam encantados um com o outro. Natércio avisa Laura que ela fi cará no sótão. 

Terça - O carro de Daniel pega fogo. Eduardo quebra o vidro da janela e ajuda a salvar 
Daniel. Frau Herta impede Virgínia de ver Laura. Margarida decide avisar Luciana sobre o 
acidente com Daniel. Bráulio recomenda que Daniel passe uma noite no hospital. 

Quarta - Natércio ameaça acabar com a vida de Daniel caso ele não se afaste de Laura. 
Cícero fi ca preocupado em como Natércio irá convencer Laura a participar da festa depois 
de tudo que fez contra ela. Eduardo avisa Virgínia que Daniel sofreu um acidente. 

Quinta - Aurora estranha uma mancha de sangue na camisa de Eduardo. Natércio 
pede a Rogério que encontre Genilda e a convença a testemunhar contra Daniel. Na-
tércio ameaça mandar Virgínia para um colégio interno, caso Laura se recuse a par-
ticipar da festa.

Sexta - Laura decide ceder para não perder Virgínia. Natércio avisa a Frau Herta que 
Laura já está liberada para circular pela casa. Laura avisa Frau Herta que faz questão 
de organizar todos os detalhes da festa. Laura pede a Pedro que prepare seu conver-
sível para sair. 

Sábado - O técnico da empresa do gerador avisa Cícero que as instalações elétricas 
não são sufi cientes para agüentar o funcionamento da máquina. Eduardo conta a 
Daniel que tem especialização em instalações elétricas. Frau Herta vai a um encontro 
escondido no confessionário. 

Segunda - Joana comenta com Ivete que pensou em uma promoção para 
atrair os homens para a clínica. Guilherme e Felipe distribuem prospectos 
da promoção Dia da Noiva. Robson leva Sheila na Amor da Pele para fazer 
diversos tratamentos. 

Terça - Renato dá para Joana uma lista dos pacientes de sua clínica que podem 
se tratar na Amor da Pele. Guilherme e Gaspar vibram com a clínica cheia de 
noivas. Renato se propõe a adiantar o dinheiro do tratamento de Hugo, o que 
deixa Helena emocionada. 

Quarta - Ivete desmascara Helena. Ivete diz que entende a atitude de Helena 
e que vai fi car calada. Joana e Renato jantam juntos. Luiza briga ao encontrar 
Fernanda e Klaus no quarto. Renato leva Joana em casa. Ele a chama de meu 
amor e lhe dá um beijo.

Quinta - Joana acorda de ressaca e sem se lembrar da noite anterior. Renato chega com 
fl ores em sua casa. Ivete concorda que Rakelli dance com o MC. Rakelli dança e Robson 
fi ca encantado. Robson assina todos os papéis, inclusive a procuração. 

Sexta - Adamastor dá informações a Robson sobre o programa de TV que Olavo pre-
tendia fazer. José Henrique não consegue encontrar a procuração. Sheila diz a José 
Henrique que não sabe de nada. Renato avisa Joana que Norma vai tentar fechar a 
Amor da Pele.

Sábado - Guilherme diz a Joana que Renato não é confi ável. Os dois decidem fi car de 
olho em Norma e Renato.Débora compra um termômetro na farmácia, mas acaba le-
vando sem querer a sacola de outra cliente com um teste de gravidez. 

Segunda - Ferraço se surpreende quando Maria Paula diz que aceita se casar 
com ele. Ferraço garante que aceitará todas as suas condições e a beija. 
Ferraço se assusta ao ver Silvia em seu quarto. Sílvia pede perdão. Ferraço 
avisa que vai se casar com Maria Paula.

Terça - O delegado Raposo Neto procura Ferraço, que diz que Sílvia tem proble-
mas psicológicos e que vai se casar com Maria Paula em comunhão de bens, o 
que deve anular a denúncia. Duda e Júlia são convidados para ir a Los Angeles. 

Quarta - Gioconda diz a Barreto que fará um discurso no comício de Evilásio. 
Macieira avisa Célia que o último benemérito se retirou da universidade e 
que ela deve resolver logo a sindicância. Sílvia pede que Célia prepare um 
relatório de sua administração. 

Quinta - Júlia diz que chegou o grande dia do comício. João Batista diz a An-
tônio que Débora o ama e que o filho que está esperando é dele. Ninguém 
aparece no comício de Evilásio e ele decide falar mesmo que para poucas 
pessoas. Claudius acaba a minuta do acordo pré-nupcial. 

Sexta - Sílvia ouve Branca e Macieira conversando e descobre que Maria Paula mo-
rava em Passaredo. Sílvia pesquisa, descobre no jornal a notícia do golpe. Andréia é 
perseguida. Feliz, Zangado e os outros anões conseguem pegar o sufocador. 

Sábado - Gioconda e Lenir passeiam pela orla à noite. Dois rapazes atacam 
Lenir. Gioconda revida. Depois, ela pega o microfone do carro que vende 
pamonha, faz um discurso e grita: “Chega!”. Sílvia prepara uma pasta com 
todas as matérias sobre Ferraço e o golpe e planeja entregá-la a Renato.

Segunda - Fernando não permite que Sabrina veja a fi lha e pede um tempo para 
poder preparar Melissa. A princípio parece que Sabrina aceita as condições e Fer-
nando volta para a festa. Depois comenta com Lola o que está acontecendo e diz 
que não sabe como dizer a Melissa. 

Terça - Lola chega à casa de Fernando e fi ca chocada ao ver que Sabrina passou 
a noite lá. Natália convoca uma reunião geral para informar a todos sobre sua pro-
posta: lançar a revista ”Eu”. Lola recebe um telefonema de Lucas dizendo que tem 
informações sobre Sabrina. 

Quarta - Lola desconfia que está sendo ameaçada por Sabrina, mas Grace a 
faz ver que não tem nenhuma prova para acusá-la. Patrício tenta mais uma 
vez se reconciliar com Solange. Lola e Andrei se unem para impedir que Na-
tália publique sua revista. 

Quinta - Lola e Sabrina ligam para Fernando, que conversa com as duas e marca um 
encontro. Sabrina conta sua versão e descreve Lola como uma louca. Lola, por sua 
vez, recebe uma ligação de Andrei e é obrigada a ir até a editora. 

Sexta - Lola fl agra Fernando e Sabrina se beijando. Fernando pede a ela que não confun-
da as coisas. Essa situação faz com que Sabrina elabore um novo plano e, manipulando 
Melissa consegue que Fernando peça a ela que volte a viver com eles. 

Sábado - Lola volta para casa e encontra Grace arrasada. Ela conta que foi 
despedida, Lola tenta consolá-la e conta o que acaba de descobrir. As duas 
tentam montar o quebra-cabeças e concluem que a chave do segredo está 
com Rita, irmã de Pablo. 
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Uma Jam 
Session de 
David Lynch

soando dentro da cabeça do espectador, como 
se fosse ele que a produzisse.

É nisso que os filmes de David Lynch se asse-
melham bem mais ao jazz do que à música pop 
americana feita pela maioria de seus compa-
triotas no cinema. Enquanto a maioria dos di-
retores estadunidenses está mais preocupada 
se o easy-listen vai ou não vender, Lynch está 
sempre em busca da experimentação definiti-
va para que o cinema não se torne um hit pas-
sageiro, mas uma experiência sem data. Por 
conta disso, a improvisação e a inovação são 
aliadas até nos filmes mais lineares do dire-
tor como O Homem Elefante e A História Real, 
para realizar espécies de jam sessions que 
proclamam, como chama Rose Satiko Gitira-
na Hikiji, “a promiscuidade entre cotidiano e 
extraordinário”. No lugar em que o estranha-
mento virá sempre do universo real, insis-
tentemente querendo se chocar com a mais 
onírica das fantasias.

O filme A Estrada Perdida será exibido 
neste sábado (10/05) às 19h30 no Sesc Ci-
neclube Silenzio. A entrada é gratuita.
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(por 
Vander Colombo*

(por Andersonpor Anderson
Antikievicz Costa Antikievicz Costa 

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com
* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade -
vandercolombo@gmail.com

Falar de Falar de Annie HallAnnie Hall, filme de Woody Allen , filme de Woody Allen 

que no Brasil recebeu o nome de 
que no Brasil recebeu o nome de Noivo Neu-Noivo Neu-

rótico, Noiva Nervosarótico, Noiva Nervosa, é falar, na verdade, , é falar, na verdade, 

de vários filmes. Uma situação, por si só, 
de vários filmes. Uma situação, por si só, 

bastante complicada. A quantidade de in-
bastante complicada. A quantidade de in-

tertextos faz da obra um mosaico de inter-
tertextos faz da obra um mosaico de inter-

pretações, muito além do argumento bara-
pretações, muito além do argumento bara-

to de que se trata – apenas – de uma das 
to de que se trata – apenas – de uma das 

mais incríveis comédias da história do cine-
mais incríveis comédias da história do cine-

ma. Caracterização muito aquém do que de 
ma. Caracterização muito aquém do que de 

fato o filme representa.fato o filme representa.

Aliás, alguns Aliás, alguns links links oferecidos pelo filme oferecidos pelo filme 

serão em outra oportunidade discutidos 
serão em outra oportunidade discutidos 

nesse espaço, mas, por enquanto, como 
nesse espaço, mas, por enquanto, como 

filme indicado pelo ALT nesta semana, fi-
filme indicado pelo ALT nesta semana, fi-

quemos com o que há de mais... evidente. 
quemos com o que há de mais... evidente. 

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa 
Noivo Neurótico, Noiva Nervosa foi sucesso foi sucesso 

de bilheteria e crítica em 1977, ano agitado 
de bilheteria e crítica em 1977, ano agitado 

para Hollywood – que ainda assimilava o 
para Hollywood – que ainda assimilava o 

impacto do cinema de vanguarda moder-
impacto do cinema de vanguarda moder-

no refletido pela no refletido pela Nouvelle Vague Nouvelle Vague – e auge – e auge 

de Allen como diretor popular.
de Allen como diretor popular.

O fi lme conta a divertida história do co-
O fi lme conta a divertida história do co-

mediante Alvy Singer (Allen), que vê na 
mediante Alvy Singer (Allen), que vê na 

cantora em início de carreira Annie Hall 
cantora em início de carreira Annie Hall 

(Diane Keaton) a mulher com a qual quer 
(Diane Keaton) a mulher com a qual quer 

passar o resto dos seus dias, o que não é 
passar o resto dos seus dias, o que não é 

uma tarefa das mais fáceis, diante da per-
uma tarefa das mais fáceis, diante da per-

sonalidade peculiar de cada um. Surge aí o 
sonalidade peculiar de cada um. Surge aí o 

personagem mais recorrente do autor/ator, 
personagem mais recorrente do autor/ator, 

o “judeu-nova-iorquino-neurótico-angustia-
o “judeu-nova-iorquino-neurótico-angustia-

do-hilariante”, um tanto autobiográfi co, de 
do-hilariante”, um tanto autobiográfi co, de 

fato, e que desconstrói pela primeira vez a 
fato, e que desconstrói pela primeira vez a 

imagem de Allen de escritor de gags perfei-
imagem de Allen de escritor de gags perfei-

tas consolidada em seu primeiro fi lme, Um 
tas consolidada em seu primeiro fi lme, Um 

assaltante bem trapalhão (1969).
assaltante bem trapalhão (1969).

Anniel Hall Anniel Hall é uma obra verborrágica, esteti-
é uma obra verborrágica, esteti-

camente singular, que reverbera a dialética de 
camente singular, que reverbera a dialética de 

Eisenstein, estruturada a partir de memórias e 
Eisenstein, estruturada a partir de memórias e 

lembranças dos personagens. Há algo de Go-
lembranças dos personagens. Há algo de Go-

dard em cada canto. Um fi lme para todos e 
dard em cada canto. Um fi lme para todos e 

para ‘quase’ ninguém (para não perder a opor-
para ‘quase’ ninguém (para não perder a opor-

tunidade de uma piadinha nietzscheanamen-
tunidade de uma piadinha nietzscheanamen-

te infame). Uma aula de cinema para os olhos 
te infame). Uma aula de cinema para os olhos 

mais atentos, o melhor do cinema desterrito-
mais atentos, o melhor do cinema desterrito-

rializado norte-americano.rializado norte-americano.

Woody Allen Woody Allen fez fama como comediante fez fama como comediante stand stand 

up up em boates. Dos em boates. Dos nightclubs nightclubs foi para a TV e em foi para a TV e em 

um pulo estava no cinema escrevendo diálogos. 
um pulo estava no cinema escrevendo diálogos. 

Pouco tempo depois começou a dirigir fi lmes. 
Pouco tempo depois começou a dirigir fi lmes. 

Assina outros clássicos como 
Assina outros clássicos como Zelig Zelig (1983), (1983), A A 

Rosa Púrpura do Cairo Rosa Púrpura do Cairo (1985), (1985), Hannah e Suas Hannah e Suas 

Irmãs Irmãs (1986), (1986), Tiros na Brodway Tiros na Brodway (1994), (1994), Match Match 

Point Point (2005)... e por aí vai. (2005)... e por aí vai. 

um
filmeS

O Mal-
Estar na

Civilização:
 Viver - Estar no Mundo

“Todo homem tem de descobrir por si mesmo de 
que modo específico ele pode ser salvo”

Sigmund Freud

Começa com as baquetas batendo de leve no chimbau, 
uma introdução a um mundo que à primeira vista parece 
normal, embora misterioso, as faixas amarelas no asfal-
to causam uma estranha sensação de hipnose apesar 
de parecem mostrar que as trajetórias, como aprendido, 
servem para nos levar de um ponto A para um B.

Mas quem ainda não conhece David Lynch? Quem ainda 
não sabe que na maioria dos seus fi lmes a única saída 
para o pobre espectador é deixar-se levar à deriva e com 
sorte recolhendo algumas pistas que não só lhe digam 
para onde está indo, mas, principalmente, de onde veio.

É aí que você identifica a música e percebe que ela 
não terá nada de comum, e, pior, ela não será nada 
agradável, pois o objetivo não é fazê-lo sentir-se con-
fortável nem muito menos inteligente. Parte do des-
conforto pode surgir da própria constatação de que 
Lynch é americano e até já concorreu ao Oscar. Visto 
que o mote de Hollywood é justamente produzir tra-
mas mediocremente simples e previsíveis para que 
seus espectadores saiam do cinema sentindo-se pers-
picazes ao desvendá-las, assistir um Lynch como é o 
caso de A Estrada Perdida, em que ninguém é o que 
parece e nem muito menos fará o que se espera deles, 
pode ser um tanto chocante. 

E se a música já era complexa, vez e outra irá se meta-
morfosear em ritmo, estrutura e até no tema. Isso, acre-
dite ou não, é o que mantém o interesse total na narrati-
va. Quem já viu Cidade dos Sonhos (de onde saiu o nome 
de nosso cineclube) sabe do que estou falando. O espec-
tador é ativo, ele é o ‘detetive’ da história, e cabe a ele, 
após o fi lme, juntar as peças em sua cabeça e descobrir 
o mistério. Não, o fi lme não vai resolvê-lo para você. 

É a hora do solo de saxofone, e este está no próprio 
filme, Fred Madison (Bill Pullman) é um saxofonista que 
começa a desconfiar que sua mulher o está traindo. Ele 
passa a receber fitas de vídeo anônimas que dão a en-
tender que alguém entrou na casa enquanto dormiam. 
Uma dessas fitas assustadoramente revela Fred matan-
do sua esposa, coisa que não havia acontecido. Ainda. 

É aí que a canção muda radicalmente. Talvez por 
culpa ou pelo desespero de ter sido acusado do as-
sassinato da esposa, Fred torna-se, literalmente, ou-
tro homem. E a trama que até poderia parecer não 
ter direção vai parecendo mais espiral, senão circu-
lar, do que se crê que seja.

O mundo de David Lynch nunca dá respostas concretas. 
Ele é composto de imagens e sons que introduzem na 
trama o espectador, agora não mais um elemento pas-
sivo do fi lme, mas um personagem, talvez o mais impor-
tante de todos. Lynch faz questão de fazer o desenho de 
som de cada um de seus fi lmes, e isso pode até parecer 
pouco, mas é o que transforma seus fi lmes em experi-
ências oníricas, leia-se pesadelos. Esse uso do som é 
primordial apesar de muitos fi lmes não prestarem a de-
vida atenção a isso. Cinema é audiovisual, e como diz o 
próprio Lynch: “Som e imagem trabalhando juntos é o 
que os fi lmes são. (...) Um quarto mede, digamos, nove 
por doze (pés), mas quando você está introduzindo som 
nele, você pode criar um espaço que é gigante, ouvindo 
coisas fora do quarto ou sentindo algumas coisas atra-
vés de uma fresta, e então há sons abstratos que são 
como música, eles dão emoções e estabelecem diferen-
tes estados de espírito. Então a música vem. Transições 
de efeitos sonoros para música, ou todas as coisas vindo 
ao mesmo tempo, é deixar o fi lme falar com você”.

É assim que Lynch faz sua ‘música’, ora com violinos ca-
denciados, ora com solos de bateria dissonantes. Sempre 

Sigmund Freud, em O Mal-Estar na Civiliza-
ção, apresenta três ‘construções auxiliares’, 
ou seja, medidas paliativas para suportar o 
‘viver no mundo’: “os derivativos poderosos, 
que nos fazem extrair luz de nossa desgraça; 
satisfações substitutivas, que as diminuem; 
e substâncias tóxicas, que nos tornam insen-
síveis a elas”. No que Freud chama de “satis-

fações substitutivas”, inclui-se a arte, que tem 
como função, nesse sentido, apresentar-se 

como ilusões “em contraste com a realidade”. 
Contudo, quando consideramos os fi lmes de 
David Lynch, entre eles A Estrada Perdida, é im-
possível pensar em contrastes com a vida real, 
no sentido lato da expressão, de modo que as in-
constâncias e fraquezas do indivíduo ‘no mundo’ 
são ampliadas nas obras, causando, no mínimo, 
um desconforto no espectador. 

Para Freud, “a suave narcose a que a arte nos in-
duz não faz mais do que ocasionar um afastamento 
passageiro das pressões das necessidades vitais, 
não sendo sufi cientemente forte para nos levar a 
esquecer a afl ição real”, tendo em vista que, segun-
do a antropóloga Rose Hikiji, que estuda as manifes-

tações de violência nos fi lmes, Lynch realize um duplo diálogo 
com o surrealismo em sua obra, em que “trabalha com uma 
narrativa onírica” e toca no mesmo tema usualmente captado 
por aquele: “a promiscuidade entre cotidiano e extraordinário”. 
Assim, a apresentação de indivíduos problemáticos estando/vi-
vendo em mundos absolutamente desconstruídos faz com que, 
independentemente da identifi cação mimética junto ao espec-
tador, realize-se o abandono das estruturas de segurança dele, 
em nome da entrega e da participação nestes universos fi ccio-
nais, quando é possível, ao contrário do que diz Freud, trazer à 
realidade parte do desajustamento apreendido na obra. Ora, o 
choque também é um tipo de ‘entretenimento’, tendo em vista 
que a arte que situa e minimiza os confl itos é também a que 
conduz à refl exão e ao supostamente impenetrável.

O que é preciso ter em mente para realizar uma leitura apro-
fundada daquilo que é discutido por Lynch é a idéia, debatida 
por Freud na obra em questão, sobre a existência humana 
limitada à vivência em sociedade e as conseqüentes com-
plicações decorrentes. Para ele, “o que chamamos de nossa 
civilização é em grande parte a responsável por nossa des-
graça” de forma que o sofrimento a que estamos sujeitos 
é fruto, necessariamente, do viver em sociedade, ao passo 
que “todas as coisas que buscamos a fi m de nos proteger-
mos contra as ameaças oriundas das fontes de sofrimento 
fazem parte dessa mesma civilização”. Nessa perspectiva, a 
vida individual em sociedade acaba sendo substituída pela 
conveniência dos valores comuns, suprimindo o ‘instinto’ e a 
vontade individual em nome do funcionamento da coletivida-
de. Ou seja, “o homem civilizado trocou uma parcela de suas 
possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança”, 
haja vista que “descobriu-se que uma pessoa se torna neuró-
tica porque não pode tolerar a frustração que a sociedade lhe 
impõe a serviço de seus ideais culturais, inferindo-se disso 
que a abolição ou redução dessas exigências resultaria num 
retorno a possibilidades de felicidade”.

Nesse sentido, a ponte entre Freud e Lynch se dá sobre o 
fato de o próprio diretor defi nir A Estrada Perdida justamen-
te como um “um fi lme de horror noir do século XXI. Uma in-
vestigação gráfi ca sobre a crise de identidade paralela. Um 
mundo onde o tempo está perigosamente fora de controle”, 
considerando-se, assim, que a investigação estética sobre o 
universo desconstruído da civilização contém, de fato, as neu-
roses individuais transmutadas em personagens que atuam 
em um ambiente extraordinário, e que permitem que haja 
entre personagem/sujeito real; mundo fi ccional/civilização, 
um vínculo constituído sob o "sentimento 'oceânico'" de estar 
no mundo, como apontou Freud.

Por fi m, creio que tal aproximação permita, mais do que tudo, 
compreender representações diluídas na obra de David 
Lynch, que, como dito, bebe no surrealismo e manipu-
la a vida humana como um confl ito constante entre a 
existência individual e a presença no mundo, de modo 
que “assim também as duas premências, a que se vol-
ta para a felicidade pessoal e a que se dirige para a 
união com os outros seres humanos, devem lutar entre 
si em todo indivíduo, e assim também os dois proces-
sos de desenvolvimento, o individual e o cultural, têm 
de colocar-se numa oposição hostil uma para com o 
outro e disputar-se mutuamente a posse do terreno”. 
É preciso também ter consciência que tal confl ito é 
certo no que diz respeito à vida social. E que ‘viver no 
mundo’, nesse sentido, diferencia-se e muito do ‘estar 
no mundo’ e da relação com nosso ‘mal-estar’.
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Ensaios de Leitura de Escritos Filosófi cos Clássicos em torno da Refl exão Ética e Política, do professor da 
Unioeste/Campus de Toledo Arlei de Espíndola1  deve chegar ainda este mês às livrarias pela Editora Nova 
Harmonia (174 p.). A obra, singular na região, reúne trabalhos que discutem assuntos ligados ao âmbito da 
fi losofi a prática. O Gazeta ALT, com a colaboração do prof. Mestre em História e Mestrando em Filosofi a, Iva-
nor Luiz Guarnieri, entrevistou Espindola, que falou um pouco mais sobre o livro. 

A obra é dividida em três partes. Na primeira, os textos tratam de temas morais, psicológicos, antropológi-
cos, políticos, e de fi losofi a da história, que buscam mostrar a proximidade de Rousseau a Lucréio e Sêneca, 
autores da Antigüidade que muito contribuíram para a formação do pensamento desse fi lósofo suíço. Na 
segunda parte, Espíndola aborda a posição irracionalista e antiintelectualista de Rousseau, e aproveita para 
fazer um paralelo com Nietzsche, delineando uma conexão ao fi nal entre pensamento e vida.  Na última par-
te, estão três artigos sobre fi losofi a política, que tratam do pensamento de Maquiavel, Rousseau e Marx em 
torno da liberdade.

A Filosofi a, que é julgada não raro como algo alheio aos 
homens comuns, caracteriza-se por ser uma área do co-
nhecimento humano bastante ampla, tendo sido já iden-
tifi cada, em tempos passados, como a mãe de todas as 
ciências. Diante disso, todo aquele que desejar produzir 
nessa esfera alguma coisa realmente substantiva e atra-
ente precisará delimitar muito bem seu campo especí-
fi co de gravitação. Mas, mesmo agindo dessa maneira, 
um especulador não fi cará livre de reconhecer muitas 
entradas e saídas na equação de suas questões postas.

Arlei de Espíndola – Tenho um universo de interesse 
que é o fi losófi co e tenho um compromisso como profes-
sor e pesquisador que é com a fi losofi a. Sinto-me aber-
to, por haver aquela necessidade metodológica, frente 
às questões colocadas pela fi losofi a prática, quer dizer, 
apresentadas pelos problemas éticos, morais, políticos, 
jurídicos, antropológicos, psicológicos. O ponto de refe-
rência que tenho na fi losofi a para perseguir questões de 
semelhante natureza é a fi losofi a do mundo moderno. 
Assim, partindo da pesquisa, da leitura, de escritos clás-
sicos de autores modernos que discutem temas próprios 
de uma tal fi losofi a, busco sempre ampliar meu conhe-
cimento, de erudição, pois fi losofi a, assim como música, 
só se faz com mais de uma nota.

Tocado por esse âmbito de interesse venho compondo 
artigos para revistas especializadas, capítulos de livros 
editados na forma de coletâneas, textos para Anais de 
Congressos publicados em CD-ROM. É da atual oportu-
nidade de reunir vários trabalhos dessa natureza que 
resultou o presente livro. Em seus diferentes textos, os 
quais têm como referência autores como Lucrécio, Sê-
neca, Maquiavel, Rousseau, Nietzsche, e Marx, o móvel 
da refl exão está sempre na busca do sentido da vida, da 
verdade, da liberdade humana, etc.

A Filosofi a, como é do conhecimento de todos, retomou 
junto à sociologia espaço como disciplina obrigatória no 
currículo do ensino médio brasileiro há pouco tempo. 
A partir disso, aumentou a circulação de materiais nas 
bancas de revista, de livros de cunho didático nas livra-
rias. Isso muito em função de preocupações fi nanceiras 
de editores atentos aos fl uxos e interesses do mercado. 
Naturalmente quem trabalha com fi losofi a termina se 
perguntando sobre o que acha de tudo isso.

A. E. – Partilho, em particular, da opinião de que deve ha-
ver um incentivo à leitura dos livros dos fi lósofos clássicos 
no estudo da fi losofi a em quaisquer dos níveis de ensino. 
Essa é uma das justifi cativas mais fortes para a composi-
ção do presente livro. No afã de despertar esse interesse, 
de tocar o leitor, elejo tópicos específi cos de cada um dos 
autores tratados em cada um dos artigos e faço um es-
merado esforço de análise, recompondo os argumentos 
fi losófi cos, sem fazer da escrita algo inacessível.

Outro motivo para compor o livro se relaciona com uma 
certa inquietação com o modo como escoa a produção 
acadêmica. Somos funcionários públicos, trabalhamos 
numa instituição pública, e achamos que fazemos um fa-
vor ao dar publicidade a nosso trabalho. Escrever textos 
simplesmente para contar pontos, para terminar assenta-
do em revistas que ninguém lê, é bem pouco. Sei que ao 
publicar um livro fi co exposto às críticas destrutivas, mas, 
além de conceder o retorno público que me cabe, abro a 
possibilidade de contar com novos leitores que podem, ali-
ás, contribuir com o avanço de minhas refl exões.

A epígrafe de meu livro, extraída de um texto de Karl Jas-
pers, justifi ca que se trabalhe com vários fi lósofos em um 
texto, porque a fi losofi a se caracteriza tanto por ser polis-
sêmica como por colocar perguntas, sem achar que possa 
aprender defi nitivamente a verdade, sem acreditar que 
uma questão tratada fi losofi camente possa ser esgotada.

Sendo o universo de interesse o plano da fi losofi a práti-
ca, isto é, o plano das questões que tocam o homem no 
interior da vida social, concretamente falando, é natural 
surgir a liberdade como centro irradiador do pensamen-
to. Seja Sêneca no contexto da Roma Imperial no séc. I 

de nossa era, seja Maquiavel na Itália renascentista, seja 
Jean-Jacques Rousseau na França do Antigo Regime, ou 
Marx na Prússia do séc. XIX ou Nietzsche, todos eles vi-
vem preocupados com o problema da liberdade humana 
no plano moral e político.

A. E. – Em contextos históricos e sociais diferenciados, 
e em épocas distantes, o mesmo problema se apresen-
ta, exigindo soluções de natureza diversas. Sêneca pode 
questionar os vãos saberes, as especulações inúteis dos fi -
lósofos, preocupando-se com a serventia do conhecimento 
humano, mas não tem condições de pensar na existência 
do sujeito tal qual o concebe a Renascença, que o coloca 
no lugar de ponto de partida de todos os projetos. Daí ele 
não poder pensar senão em liberdade humana individual, 
suspendendo a crítica direta do regime político. Maquiavel, 
por seu turno, encontra espaço para iniciar o curso que le-
vará à laicização da política ou que pensará a existência de 
um governo regido absolutamente pelas leis, mesmo que 
elas sejam produtos da violência.

Rousseau, ao contrário também de Sêneca, pode se 
incomodar com o quadro despótico da França no Antigo 
Regime e almejar a conquista dos Direitos Humanos que, 
pelo menos em termos teóricos, será consumado com 
o advento da Revolução Francesa e, muito mais, com a 
posterior Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão promulgada em 1789.

Karl Marx encontra espaço, tendo o problema da liberda-
de no foco maior de suas preocupações, para refl etir sobre 
o problema da exploração de um homem sobre outro ho-
mem e da concentração de riquezas materiais impulsiona-
das pela expansão do capitalismo iniciada com as grandes 
navegações e levada adiante com a revolução industrial, 
dentre o impulso menor dado por outros eventos.

Nietzsche se incomoda com o moralismo dos fi lósofos 
da tradição que vêem algo de contrário à natureza na von-
tade de poder de cada homem. Para ele, o móvel do agir 
humano estaria não na busca de adaptação, mas no inte-
resse mesmo de expandir-se, de diferenciar-se.

Podemos notar, grosso modo, que ambos os fi lósofos es-
tão preocupados com o hu-
mano e com o modo que 
lhe é dado realizar-se 
neste mundo. Ambos 
perseguem a verda-
de e a aspiram en-
contrar, cada um a 
seu modo, assim 
como também de-
sejam o gozo da li-
berdade e do bem-
estar, seja como ele 
for possível. O presente 
livro, antes de buscar ser-
vir de apologia a algum 
autor específi co, quer 
homenagear a fi losofi a 
e convidar o leitor a co-
nhecer sumariamente 
este rico universo.

Rousseau é um autor re-
lativamente deslocado 
em seu tempo, poden-
do ser visto, inclusive, 
como um mal repre-
sentante do espírito 
de sua época. Num 
século em que se 
presta devoção ao 
racionalismo, ele 
sai de sua condição 
obscura e do anonima-
to ganhando um prêmio da 
Academia de Dijon com um traba-
lho que atribui a decadência dos cos-
tumes justamente ao infl uxo do progres-
so das ciências e das artes. 

1 Arlei de Espíndola é Professor de Filosofi a na Unioeste/Campus de 
Toledo. Mestre e Doutor em Filosofi a Política pela Unicamp. Membro 
do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau da 
Unicamp. Integrante do GT da Anpof Rousseau e o Iluminismo. Publi-

cou o livro Delineamentos de refl exões fi losófi cas e 
políticas pela Editora UEL, em 2001.

2 Ivanor Luiz Guarnieri é graduado em 
Filosofi a pela Fapi de Palmas/PR, 

especialista em Filosofi a pela 
UFPR, especialista em His-

tória pela Unioeste, Mes-
tre em História pela 

Universidade Fede-
ral Fluminense, e 

Mestrando em 
Filosofi a pela 

Unioeste.

(por Equipe
Gazeta ALT

)colaboração: Ivanor
Luiz Guarnieri2Da leitura

dos clássicos

A. E. – Nada, na verdade, do que Rousseau escreveu 
deixou de gerar polêmicas, porque ele, sendo fi el ao seu 
papel como fi lósofo, compreendia que poderia passar 
muito bem sem o assentimento alheio para estar de 
acordo consigo mesmo, que era o que lhe importava. 

A expressão “ouvi a natureza, e segui o caminho que 
ela vos indica” é um preceito ético fundamental esta-
belecido por Rousseau no Emílio ou da educação, que 
signifi ca dar importância aos reclamos dos sentimen-
tos, dar atenção àquilo que a voz interior convida ou 
determina fazer. Isso representa o cerne da reação 
antiintelectualista do fi lósofo que tanto compreende a 
noção de natureza a partir de uma outra referência que 
não a cartesiana, diferentemente dos enciclopedistas, 
como se incomoda com o estreitamento do homem 
que aquela tradição viciada produz.

Nietzsche, com efeito, é um individualista confesso sob 
o ponto de vista ético-político que vê mau indício com a 
falta do egoísmo no plano moral. Por isso, ele julga haver 
decadência nas doutrinas que pregam a igualdade de di-
reitos e o altruísmo entre os homens. Seu pensamento 
surgiria como uma resposta a essa perspectiva anun-
ciando o desejo da presença do super-homem que ha-
veria de se mover por outros princípios no mundo futuro. 
Precisamos, todavia, compreender que esse não é o todo 
de Nietzsche e que há elementos em sua refl exão que se 
identifi ca em Rousseau, pois ambos insurgem-se contra 
o racionalismo da tradição. Rousseau, só para exemplifi -
car, considera o valor das paixões para o homem, como 
o faz o fi lósofo alemão, e por isso não propõe, ao contrá-
rio de Sêneca, que elas sejam aniquiladas. O destino que 
ele reserva às paixões está em buscar direcioná-las para 
algo elevado no plano humano que permitiria, portanto, 
a sofi sticação da cultura. Ou seja, antes de suprimi-las, 
valeria sublimá-las, pois sua destruição, sendo uma coi-
sa transgressiva, geraria o fi m absoluto do homem. Quer 
dizer, temos em Rousseau a antecipação de um elemen-
to que será retomado por Nietzsche e por Freud.
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