
“...a toalha é um dos objetos mais úteis para um 
mochileiro interestelar. Em parte devido a seu valor 
prático: você pode usar a toalha como agasalho quando 
atravessar as frias luas de Beta de Jagla; pode deitar-se sobre 
ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respiran-
do os inebriantes vapores marítimos; você pode dormir debaixo dela 
sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de 
Kakrafoon; pode usá-la como vela para descer numa minijangada 
as águas lentas e pesadas do rio Moth; pode umedecê-la e utilizá-la 
para lutar em um combate corpo a corpo; enrolá-la em torno da 
cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o 
olhar da Terrível Besta Voraz de Traal (animal estonteantemente 
burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não 
pode ver você - estúpido feito uma anta, mas muito, muito 
voraz); você pode agitar a toalha em situações de emergên-
cia para pedir socorro; e naturalmente pode usá-la para 
enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa.

Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico 
da toalha. Por algum motivo, quando um estrito (isto é, 
um não-mochileiro) descobre que um mochileiro tem 
uma toalha, ele automaticamente conclui que ele tem 
também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de 
biscoitos, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, 
barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, 
etc., etc. Além disso, o estrito terá prazer em 
emprestar ao mochileiro qualquer um 
desses objetos, ou muitos outros, que o 
mochileiro por acaso tenha 'aciden-
talmente perdido'. O que o estrito 
vai pensar é que, se um sujeito é 
capaz de rodar por toda a 
Galáxia, acampar, pedir carona, 
lutar contra terríveis obstáculos, 
dar a volta por cima e ainda 
assim saber onde está sua 
toalha, esse sujeito claramen-
te merece respeito.

Daí a expressão que entrou 
na gíria dos mochileiros, 
exemplificada na seguinte 
frase: ‘Vem cá, você sancha 
esse cara dupal, o Ford 
Prefect? Taí um mingo que 
sabe onde guarda a 
toalha’ (Sancha: conhe-
cer, estar ciente de, 
encontrar, ter relações 
sexuais com. Dupal: 
cara muito incrível. 
Mingo: cara realmente 
muito incrível)” 
(ADAMS, Douglas, 
1979, p. 35-36).
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Era penumbra num dia de sol um armário esquecido 
no fim de um longo corredor da casa grande em que a 
sofisticada senhorita vivia. As longas cortinas escuras 
pendiam como paredes veladas de um grande mausoléu; 
pálpebras de uns olhos que não queriam deixar-se ver. Na 
escura escrivaninha de madeira de lei, jaziam três pilhas 
nada modestas de livros. Lidos e relidos. Muitos Josés 
de Alencar – que, em suma, eram todos um só –, alguns 
Machados de Assis – que também teve um pé, ou melhor, 
mãos e luvas enterrados no mel romântico do amor e da 
donzela idealizados –, além de alguns Joaquins Manuel 
de Macedo. Ao lado das pilhas, a pálida moça cultivava 
a pena e o tinteiro, um monte bem mais palpável de pa-
péis caprichosamente preenchidos com anotações sobre 
literatura, alguns rabiscos de historietas feitas por ela e 
observações ariscas sobre a monótona vida social por 
que passeava bem vestida. Porta entreaberta na ausên-
cia do pai, que, para a sorte dos pensamentos tortuosos, 
era homem de muitos negócios; porta encerrada em si, 
tamanha a tranca, na presença patriarcal austera.

Boa moça, no máximo, lê. Não se mete nesse duvidoso 
ofício de dizer.

Num quase furor de indignação pelas opressões que 
sempre sofreram os excluídos e afins, o Mundo SeboMundo Sebo de 
hoje traz dois livros de temas proibidos. Um deles foi ilus-
trado com a introdução deste texto – o poderio feminino 
na escrita – e será primeiro indicado. Foi no Sebo Arca 
(Rua Castro Alves, 1.908) que encontramos Ensaístas 
Brasileiras – Mulheres que escreveram sobre literatura 
e artes de 1860 a 1991 (Rocco, 1993, 322 p.), uma com-
pilação com mais de 600 verbetes da presença feminina 
na reflexão crítica sobre literatura, música, teatro, dança, 
cinema e artes plásticas. O completo levantamento bi-
bliográfico apresenta em ordem alfabética nomes de au-
toras de ensaios e críticas, publicados em livros, jornais e 
revistas dos séculos 19 e 20. O trabalho foi elaborado por 
Heloísa Buarque de Hollanda e Lucia Nascimento Araújo 
e apresenta uma biografia sucinta seguida da bibliogra-
fia pertinente de cada autora. “Ao mapear a produção 
intelectual das mulheres nestes dois séculos, Ensaístas 
brasileiras torna-se uma obra de consulta obrigatória. In-
dispensável para se conhecer a história do movimento 
feminista no País”. R$ 10 no Arca.

A segunda inconveniência vem do livro A linguagem 
proibida – um estudo sobre a linguagem erótica (T.A 
Queiroz, 1984, 280 p.), de Dino Pretti, que manda no 

título o recado do tema indigesto aos purita-
nos. O livro foi feito a partir da análise do 
Dicionário Moderno, de Bock, de 1903, o 

primeiro dicionário de gírias publicado 
no Brasil, com 1.700 verbetes. A obra 
de Pretti apresenta “uma das formas 
de discurso popular que os temas 
proibidos assumiram no Brasil da 
virada do século. Por meio das defi-

nições do dicionário pode-se perceber 
a dupla moral de uma época em que o 

comportamento burguês de ‘bons cos-
tumes’ procura mascarar a latente ideologia 

machista. O processo metafórico se organiza 
sempre a partir do ponto de vista masculino, 
e ao desmontá-lo o autor deflagra algumas 
das formas de opressão da mulher na nossa 

sociedade” (Gutemberg – blogdogutemberg.
blogspot.com/2008/05/linguagem-proibida.

html). Toda essa análise por R$ 13.

Há áreas de empolgação entre muitas frentes nesta região 
do mapa. Mesmo que não haja nuvens ou frestas de sol na 
sala em que costumamos fi car, o tempo é inevitável e corre 
no entorno daquilo que desejamos. Na última semana, por 
exemplo, a atmosfera da redação do Gazeta ALTGazeta ALT é um mis-
to de correria e ansiedade. Estamos nos preparando para o 
Intercom Sul 2008Intercom Sul 2008, evento regional da Sociedade Brasileira 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que, dessa 
vez, ocorrerá em Guarapuava e será sediado na Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro-Oeste) de 29 a 31 de maio. 
Corremos contra o tempo, pois, para participar do evento, es-
tamos adiantando duas edições. Suado, mas compensador. 
Esperamos por boas experiências evolutivas nesse encontro 
em prol de um melhor comunicar.

Ao nosso assunto e avante, vai a dica do hot site do Intercom  Intercom 
SulSul. É no www.unicentro.br/intercomsul2008 que você encontra 
todas as informações sobre o evento que já está em vias de 
ajustes fi nais. Se você é um dos 1,4 mil escritos, pode se infor-
mar quanto aos horários e ensalamentos, como chegar ao local 
e até o clima esperado para o fi nal de maio. Caso não esteja ins-
crito, apenas saiba mais sobre o encontro, já que as inscrições 
já terminaram. Programe-se, quem sabe, para o próximo ano. A 
propósito, o tema central do encontro deste ano é Mídia, Ecolo-
gia e Sociedade. Além da nossa participação, é claro.

Para quebrar o gelo da correria, na última semana con-
versamos com um colega também de Comunicação So-
cial, o Rodrigo Gonzatto, de Toledo. Rodrigo, por sinal, tem 
o fôlego reforçado típico dos comunicadores natos: escre-
ve poemas; toca em duas bandas – a Ranulfo’s Heads e a 
Espírito de Porco –; mantém três blogs e colabora em mais 
um – o proptry.blogspot.com –. (Ufa! E nós que sofremos 
para manter um só [blogdoalt.wordpress.com] atualizado 
teremos que rever nossos princípios).

Descrição dinâmica – feita pelo responsável – dos blogs do 
Rodrigo, e a nossa despedida:

Juventudo ( juventudo.blogspot.com): “blog de poesia em 
que publico meus poemas e também poemas de que eu gos-
to e que têm a ver com uma poesia nova, atual”.

2ouvidos (2ouvidos.blogspot.com): “blog no qual tento falar 
de música sem falar de música. Exploro outras formas de fa-
lar de músicas, de notícias, bandas, shows, etc. Por exemplo: 
na seção playlist, tem uns poemas inspirados em músicas; 
na seção ligue-os-pontos, séries de bandas ou músicas que 
têm algum ponto em comum”.

Toledo body count (toledobodycount.
blogspot.com): “um projeto sobre a 

triste realidade de Toledo e de 
muitas cidades. A ‘violência’ 
e os ‘acidentes de trânsito’ 
acabando com a vida de um 
monte de gente, e ninguém 
acha que o problema está na 
vontade das próprias pessoas de 
encontrar meios de transporte 
diferentes (mais seguros, 
baratos, sustentáveis) 
e na própria prefeitura 
que não investe em al-
ternativas. Em um mês 
do blog, contabilizei já 
sete pessoas que mor-
reram e 33 feridos dos 
mais diferentes graus”.

Já não era sem tempo.02

sobre Marins 
Bello sejam 
mais.... emo-
c i o n a n t e s , 
quando fatos 
são desvenci-
lhados de bo-
atos, tal como 
o de onde ele 
guardava a toalha 
dele, para não per-
der a piadinha.

O fato é que, com essa 
segunda parte da reportagem 
sobre a fi gura lendária de Marins Bello, dá-se um passo 
a mais no registro de uma história fabulosa que aos pou-
cos ia se esvaindo no tempo e no espaço. É uma odisséia 
num velho mundo recente em busca de alguém mítico (!). 
Não pretendemos ser um Guia para essa viagem, mas 
uma Estação essencial.

Não deixa de ser uma saga igualmente louca e perigo-
sa por tratar de uma aventura no passado de um cosmo 
conhecido, mas nebuloso. Mesmo o segredo da Coca-
Cola está aí nesse espaço entre a consciência e a von-
tade de tornar público algo de Pandora. São quinas 
cortantes, sempre foi e é verdade, mas o jeito para 
sobreviver a esse mundo é entrar no clima Dou-
glas Adams de ser: NÃO ENTRE EM PÂNICO!

(por Equipe
Gazeta ALT (por Equipe

Gazeta ALT

Não parece, mas a toalha é útil nas 
mais variadas e inimagináveis situações. Na verda-

de, é o objeto mais útil do Universo. Sem exageros. Já dizia 
e acreditava nisso aquele mingo que é Ford Prefect, aquele 

bizarro – um dos – de O Guia do Mochileiro das Galáxias, a 
‘trilogia de cinco livros’ do infame e lendário Douglas Adams.

Páginas de sucesso literalmente astronômico com a his-
tória de Arthur Dent que escapa da destruição da Terra com 
um amigo alienígena disfarçado de ator desempregado; 
esse era Prefect que disseminava a fi losofi a da toalha a 
partir da reconhecida importância que ela possuía para os 
‘viajantes da galáxia’.

Adams fez meio mundo rir e a pergunta era o que fazer 
para homenageá-lo após sua morte no fatídico 11 de maio 
de 2001. Os fãs queriam que fosse algo... Douglas Adams! 
E assim lembraram da dita toalha. A princípio pensaram 
em eleger o 42º dia após o falecimento, mas acabou por 
fi car no dia 25 mesmo.

E o que tem em comum a nossa homenagem a Douglas 
Adams neste Dia da Toalha com a fi gura central desta edição 
que é Marins Bello? Além de o fato de fi gurarem nestas pá-
ginas... nada. Talvez possa se fazer um paralelo entre... bom, 
assim como certo conhecimento científi co, principalmente 
sobre Energia Nuclear (muito comum, de fato), torna as his-
tórias do Guia do Mochileiro das Galáxias mais interessantes; 
além, é claro, da possibilidade de identifi car aspectos verídicos 

na obra; o conhecimento histórico e, em especial, pragmá-
tico da nossa Cascavel, colabora para que os relatos 
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(por 
Valquíria Podolak
CASCAVEL

“Toda “Toda 
a arte é a arte é 
absolu-absolu-
tamente tamente 
inútil”*inútil”*

Muito além 
de um olhar

(por Tânia
Bueno do Prado*
CASCAVEL

Bárbara, como sempre ao comprar o jornal, foi diretamente 
para a seção de classifi cados. Após ler o anúncio 
de um europeu bem de vida, alto, loiro, de olhos 
azuis, que desejava conhecer uma mulher atraen-
te, inteligente e carinhosa, para futuros compromis-
sos, decidiu responder, já certa de que esse seria 
sua próxima vítima. 

Ao receber a carta dela e ver sua foto, Otho fi cou encan-
tado e marcou o encontro. Sempre pensando em como se-
ria aquele olhar, ela escolheu um sedutor vestido azul, para 
combinar com os olhos dele, objeto de tantos desejos. 

No saguão de um dos mais fi nos e requintados restaurantes 
daquela cidade, ele esperava ansiosamente, o que fazia seus 
olhos brilharem ainda mais. Ela, de propósito, atrasou-se quin-
ze minutos, pois sabia, pela prática de tantos anos, que mais 
do que isso pode transformar a ansie-
dade em irritação. Ele não havia se en-
ganado. Era tal e qual havia se descrito. 
Não, ao se aproximar dela percebeu que 
era muito mais bela do que na foto, talvez 
por aquele ar de mistério e olhar penetran-
te, como se quisesse possuí-lo.

O jantar é servido. Conversam sobre ame-
nidades e ela insiste para que ele continue to-
mando aquele champanhe tão caro, enquanto 
ela não havia tomado nem sequer metade de 
sua taça. O sorriso dela e a voz marcante, por se-
rem suaves, doces, mas ao mesmo tempo fortes 

e decididos, fazem-no inebriar-se.

Simulando um ar de timidez, ela sugere para irem ao 
apartamento dela, pois assim poderiam fi car mais à 

vontade. Ele, mais que prontamente, aceita o convite, 
pensando consigo mesmo que tivera muita sorte em 

encontrar a mulher de sua vida assim tão fácil e de 
maneira tão envolvente.

Chegando lá, ela sugere um banho morno 
em sua grande banheira, especialmente 

preparada, como sempre. Ele aceita e Bár-
bara lhe diz para ir na frente, enquanto 

ela lhe prepararia um drinque.

Vestindo apenas um roupão transpa-
rente, o que faz Otho perder o controle 
de suas emoções e do pouco de razão 
que ainda lhe restavam, ela lhe oferece 
a taça de vinho branco.

Ele toma o primeiro gole, sente um gosto 
estranho, mas não dá importância alguma 
a isso, afi nal, de agora em diante a vida 
lhe parecia ter um sabor doce e forte. Ledo 
engano. Como previsto, logo após dois mi-
nutos, como sempre acontece com todos 
eles, Otho perde os sentidos, todos eles.

Ela então retira do bolso do roupão um bistu-
ri escolhido a dedo e, com precisão cirúrgica, 
retira-lhe os dois olhos. Iriam direto para sua 
coleção. Bárbara se sentia em êxtase, afi nal, 
azuis daquele tom ela não possuía nenhum. 
Vitoriosa, ela vai até seu armário para guar-
dá-los e pensa consigo mesma: “homens, 
homens, como são fáceis. É sempre a 
mesma coisa, como um cordeiro eu os 
seduzo e como lobo eu os devoro”.

Dois dias após, Bárbara vai até uma 
banca de jornal e percebe a perplexi-
dade de algumas pessoas ao verem 
a notícia estampada na primeira 
página: “corpo de estrangeiro é en-
contrado às margens do rio, sem os 
olhos”. Ela mostra-se também perple-
xa, não pela notícia, mas por aqueles 
olhos tão verdes do jornaleiro.

* Professora de Língua Portuguesa da Unipar e 
do Cristo Rei

Todo dia um sol. E da criação pífi a do paraíso o ho-
mem evoluiu. Recriou. Inventou. Aperfeiçoou. Esta é a 
grande a arte. A capaz de mudar a existência medío-
cre do homem, transformando-a num prazer cotidia-
no, sem mea culpa. E da arte de viver surgiram outras 
que incrementaram as primeiras. As artes de agradar. 
Literatura, música, pintura e cinema. Essas vão além 
do estético. Como todos. A carcaça que levamos a 
toda parte prima pelo belo aos olhos alheios. Contu-
do, o melhor traço não signifi ca o melhor museu. 

Atrair é lei. Dura lex. Quem não atrai, não sobres-
sai. “Só os espíritos fúteis não julgam pelas apa-
rências. O verdadeiro mistério do mundo é visível, 
e não o invisível”. Palavras de Lord Henry, persona-
gem do livro O retrato de Dorian Gray (Martin Claret, 
São Paulo, 2001), do aclamado Oscar Wilde. Desse 
livro irei discernir sobre algumas considerações. 
Retornando, falava da atração.

Quando nos sentimos atraídos por algo ou alguém 
surge em nós uma nova paixão, a admiração. Não há 
nesse momento perturbação alguma a nossos olhos. 
Nada que nos perscrute quanto à idoneidade ou bon-
dade de tal. Há casos em que essa paixão primitiva 
muda de rumo, volta-se ao admirador. E não preciso 
citar e enumerar as centenas de casos que vemos, ou-
vimos e sabemos daqueles que retrocedem a admira-
ção ao interior ou exterior e ali se fecham. Admirar-se 
pode ser benéfi co, mas é disso que vem a ruína.

Prescrever seria somente uma ação dada àqueles 
que detém poder. Quem escreve, prescreve. Oscar 
Wilde em poucas páginas de história dita caminhos 
aos três personagens principais. Três homens distin-
tos: um jovem atraente, um pintor e um fi lósofo da 
vida. Dorian Gray é o centro da obra. Homem jovem. 
Encantador. Capaz de gerar em qualquer que fosse 
uma paixão extrema de venerá-lo. Basil é pintor, o 
que retém essa beleza em um retrato. Henry, ami-
go comum entre ambos, o argumentador, provido do 
mais contaminado da sociedade inglesa do fi m do 
século 19. Feito o retrato por Basil, Dorian leva-o para 
casa e, após alguns dias, depois de pecar contra sua 
alma, percebe mudanças nas feições do quadro.

Oscar Wilde percorre uma esguelha de questio-
namento muito ácido para a época em que viveu. 
Homossexual que era, trouxe para essa obra de 
1890 – um ano depois de sua primeira experiên-
cia com o mesmo sexo – uma abertura à ques-
tão. A temática não nos enjoa somente nisso, 
indaga a sociedade num todo. Casamento. Mu-
lheres. Sexo. Amor. Em muitas passagens, deixa 
clara a posição dele sobre muitas coisas, como, 
por exemplo, a mulher. “As mulheres são o sexo 
decorativo. Nunca têm nada a dizer, mas falam 
que é um encanto. As mulheres representam o 
triunfo da matéria sobre o espírito”. Wilde pare-
ce estar farto de um momento social que sobre-
punha as vontades do homem, e mesmo tendo 
deixado o véu que o encobria com as vontades 
do criador para trás, parecia ainda as obedecer. 
Claro, a obediência ocorre quando a assembléia 
se faz presente. Longe disso, meus caros, não há 
cristão que resista ao gozo.

É no prefácio do autor que encontramos a saí-
da para sua neutralidade. “Não existe livro moral 
nem imoral. Os livros são bem ou mal escritos. Eis 
tudo”. Ainda complementa exonerando-se das im-
pressões do leitor. “Toda arte é ao mesmo tempo, 
aparência e símbolo. Os que penetram abaixo des-
sa aparência o fazem por sua conta em risco. Os 
que decifram o símbolo também o fazem por sua 
conta em risco. A arte refl ete o espectador e não a 
vida”. Tratemos assim. A quem discordar, seja dos 
prazeres da arte ou da vida, experimentá-la possa. 
Verá, suas pálpebras de religião e moral ofuscam 
seu esclarecimento.

Da beleza à ruínaDa beleza à ruína

Aos prazeres: a alegriaAos prazeres: a alegria

A justificativa da obraA justificativa da obra

Basil foi capaz de dar vida à obra, tirar a alma de Dorian e 
colocá-la naquele quadro. “A nossa alma e as paixões dos 
nossos amigos são as coisas mais empolgantes da vida”. 
A história toda segue em um misto de escárnio ao mundo 
fi ngidor e empolgantes relatos dos lapsos de moral, civilida-

de e polidez de Dorian. O pintor permitiu a Dorian 
enganar o tempo, sim, o tempo. Aquele que nos 
castiga tornando a face enrugada, os dedos rígi-
dos, os cabelos brancos. Dorian enganou-o, fi cou 
ao quadro a tarefa de envelhecer.   

*Oscar Wilde
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CMYK

Não é ho-
nesto tripudiar so-
bre inimigos mortos. Creio 
ser mais conveniente atacar os 
verdadeiros inimigos. Ou seja: aqueles que 
armaram a mão dos que nos atacaram.

É besteira falar mal de Pinochet: tem que acu-
sar o FMI e o Banco Mundial. É desonesto con-
denar Fujimori: mais honesto é rastrear a quem 
ele obedeceu. Quem fi cou rico quando eles ata-
caram o povo à mão armada.

Marins Belo não foi um ‘jagunço’. Foi um homem 
da lei. Uma lei injusta, ditatorial, que perseguia 
sindicalistas, operários, professores, cientistas, 
padres, estudantes, todos ‘acusados’ de ser comu-
nistas ou simpatizantes do nosso PCB. 

Era a ‘lei’ da ditadura. Primeiro, a da República Ve-
lha. Depois, a de Vargas. Aí a democradura de Dutra-
Getúlio-JK. Por fi m, a ‘redentora’, a mais opressora.

Essa ‘lei’ armou Marins Belo e o atiçou para perse-
guir os comunistas e seus supostos simpatizantes na 
década de 1960.

O fundador da Copacol, Padre Luiz Luíse, e o primeiro 
presidente da Acic, Altamir Silva, por muito pouco não 
foram também assassinados naquela época.

Marins Belo era apenas um funcionário do governo do 
Paraná. Ele servia aos interesses do ‘grupo’ que estava 
encastelado no governo, em Curitiba. Um grupo que tam-
bém tinha seus asseclas aqui.

Marins era fi el. Cumpria à risca o que lhe mandavam. Pou-
cos funcionários do governo, hoje, cumprem as ordens com 
tanta obediência.

As ordens eram desalojar posseiros – o MST da época. Ele 
ia lá e desalojava. As ordens eram atacar os comunistas, que 
defendiam os posseiros. Ele ia lá e atacava.

Marins Belo apenas cumpria as ordens dos ditadores que pro-
curavam impedir a todo custo que a revolução socialista avan-
çasse no Brasil.

Era um tempo de Guerra Fria, e Marins Belo nada mais fez do 
que obedecer a seus patrões, os governantes da época.

Combatia o MST de então como a Sociedade Rural combate hoje.

Defendia os ricos como a TV e a grande imprensa fazem hoje.

Se ele matou nossos camaradas, os verdadeiros assassinos fo-
ram aqueles que o armaram e lhe deram a ordem para atacar.

Por isso, provavelmente ao contrário dos demais depoentes, de-
claro minha solidariedade à família de Marins Belo. Filhos, netos e 
bisnetos, todos nossos irmãos, concidadãos. 

Seus familiares também sofreram, e ainda sofrem, como sofre-
ram as famílias dos comunistas, sindicalistas e outros persegui-
dos naquela época infeliz. Mais uma de tantas páginas horríveis 
da vergonhosa história deste País. Que continua vergonhosa, 
sem democracia real.

É só o que tenho a declarar a respeito desse po-
bre coitado, usado, consumido e descartado pela 
repressão. Usado convenientemente para atacar 
os defensores do povo cascavelense e oestino, 
e depois chamado de ‘bandido’ por aqueles 
que o usaram.

Em Cascavel, naqueles tempos, só 
existia pó. Não existia nada de calça-

dão... Tinha o escritório da Industrial 
Madeireira em frente à praça Getúlio 

Vargas... Era uma difi culdade em tudo, 
de água, não existia luz, não existia nada. 

Nós tínhamos luz porque os Galafassi, o Alcídio e o Decio 
Galafassi, que eram sócios na nossa vulcanizadora São Jor-

ge, emprestaram um gerador por mais ou menos uns cinco 
anos para nós, para nós termos luz para poder trabalhar. Era 

difícil naqueles tempos. Não era fácil. 

Eu conheci também a família Mioto. Também para mim 
foram umas pessoas excelentes. O senhor Mioto era um 
dos primeiros sofredores das empresas. O Rubens Lopes 
e o Mioto tiveram as primeiras lotações de Cascavel, com 
Kombi, com barco, com tudo. 

Eu conheci o seu Marins Bello sendo fi scal da fazenda 
Lopeí. E sempre... e todos os dias que ele se dirigia ao seu 
trabalho ele vinha tomar chimarrão na nossa vulcanizado-
ra, onde hoje é uma das Farmácias Iguaçu. E ali a gente 
sempre tinha amizade com ele, para mim ele era uma boa 
pessoa. Era uma pessoa de respeito por seu povo.

Eu acho que ele não era um jagunço. Ele era um fi scal da 
fazenda Lopeí e sempre a turma falava que ele era jagunço, 
mas não era não, ele era fi scal da Lopeí, né. Mas existia, existia 
diversos deles, né. Eles faziam malandragem, eles matavam, 
não tinham dó, eram pessoas más.

Ele [Marins Bello] tinha uma caminhoneta Rural, 
né. O motorista vinha deixar ela aqui de manhã, de 
madrugada, e de noitezinha já vinha pegar de novo. 
Eu nem sabia quem é que vinha pegar, né. Sempre 
trocava o motorista e tal. Tem de falar a verdade, né, 
não adianta inventar uma mentira. 

O empregado falou para mim: ‘Britez, eu não vou en-
trar lá no carro?’. ‘Por que não?’ Tinha metralhadora, 
tinha... [risos] tinha fuzil, tinha revólver. Eu que pegava 
tudo e guardava tudo, né, ele era muito bem armado.

Me contavam aí as histórias do Marins, mas eu não 
ligava nada porque pra mim não fez nada mal, né. Tinha 
o Zé Grande, aquela turma toda dele... Papo Amarelo, 
todos foram meus amigos, toda essa jagunçada foi ami-

go da gente, né. Trataram muito bem a minha família e 
trataram muito bem eu, né.

E essa turma de jagunçada vinha aqui... tinha dez, doze 
carro de jagunço aqui, né. Deixavam de madrugada, eu la-
vava todos e de noite vinham pegar. No outro dia estavam 
todos sujos de novo. Pra mim era uma beleza, né, porque 
todo dia eu ganhava um dinheiro.

Eu conheci ele [o Marins]... ele era meio loiro, meio gordo.... 

1) Indicado pelo prefeito de Campo Mourão (depois vice e governador), Pedro 
Viriato Parigot de Souza, como mateiro de colonizadoras paulistas para ocu-
par terras devolutas, no início da década de 1950, sendo suas tarefas 
desbravar e expulsar os posseiros do interior. Valente e trabalha-
dor, era muito efi ciente no cumprimento das tarefas.

2) Também a serviço das colonizadoras paulistas, 
repressão aos sindicalistas camponeses que 
apoiavam os posseiros da região do Vale do 
Piquiri, então parte do Município de Cascavel, 
em meados da década de 1950.

3) Na primeira metade da década de 1960, a 
serviço da polícia, repressão ao PCB (Partido 
Comunista Brasileiro), com a prisão ou expul-
são de todos os dirigentes municipais.

4) Apoio ao PSD (Partido Social Democra-
ta) para tomar terras rurais e urbanas em 
Cascavel, a serviço do governo estadual.

5) Expulsão da família de Vitor Bart-
nik de sua propriedade na região do 
atual lago municipal pela força de ar-
mas. Essa mesma propriedade hoje 
é objeto de disputa entre interesses 
imobiliários e ambientalistas. Foi 
tomada pela quadrilha (Gangue 
da Terra) encastelada no governo 
do Paraná e vendida a terceiros, 
dentre os quais o pai do ex-vere-
ador Edimar Ulzefer.

6) Marins Belo, então fi scal da 
colonizadora Pinho & Terras, co-
mandou em abril de 1969 um 
pelotão de policiais militares 
para prender o guerrilheiro 
Aluizio Palmar, de um grupo 
dissidente do PCB (o PCB 
era contra a luta armada).
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Eu conheci o Cor-de-Rosa também, ti-
nha o Zandoná, mas eles eram também 
todos fi scais das fazendas, por exemplo, 
da... Industrial Madeireira, o Zandoná que 
era fi scal, né. E o Cor-de-Rosa eu conheci 
assim, mas eu não tenho nada a falar con-
tra ele, né. Eu não sabia se era jagunço ou 
não era... E ali tinha mais pessoas, tinha o An-
toninho, tinha também o irmão do Antoninho, 
que a turma falava também que era jagunço, 
mas eu não sei se era jagunço ou não, porque 
eles sempre foram nossos fregueses, sempre vi-
nham tomar chimarrão na nossa vulcanizadora. 
Para mim, eles eram umas pessoas boas.

O Marins... Ele andava sempre com uma japo-
na, com dois revólveres na cinta e seguia os ca-
minhos com o jipão dele. Eu não lembro de histó-
rias dele, só sei que ele era muito respeitado nas 
fazendas, né, o povo respeitava ele. 

O Marins era muito brincalhão, brincava, dava risada, 
contava as histórias dele lá na vulcanizadora tomando 
o seu chimarrão... Contava as histórias dele: ‘Hoje tive 
que atropela alguém da fazenda’ e tal e assim ia indo. 
Ele contava muitas histórias. Eu acho que o trabalho dele 
era excelente, porque ele era um fi scal, né, da fazenda. 
Ele impunha respeito na fazenda Lopeí, né. 

Ele [Marins] sempre an-
dava armado, sempre com 
duas armas, uma pro lado 
direito e outra pro lado 
esquerdo. Não sei se ele 
carregava arma também 
nas botas, mas ele sem-
pre andava armado. Ele andava 
armado porque ele era fi scal da 
fazenda e precisava impor res-
peito. ‘Lá vem o seu Marins Bello’, 
sabiam que ele estava armado e a 
turma respeitava ele. Mas eu acho 
que não, eu acho que o seu Marins 
Bello não matava, não. 

Ele era simpático, simpático. Não era 
ruim. Era uma excelente pessoa. Eu 
conheci toda a família deles, conheci 
a Dona Dalva, os fi lhos deles. Para nós 
sempre foram boas pessoas. A impor-
tância de Marins para Cascavel? Pra mim 
foi interessante, porque ele tinha respeito. 
Porque tinha... diz que tinha muita jagun-
çada aqui, e a turma respeitava ele. A tur-
ma falava... tinha a história de que quando 
as crianças não iam dormir, os pais diziam: 
‘Vão dormir senão vou chamar o véio Marins’. 
Daí eles iam dormir, né [risos].

muito simpático...  bom, eu morei primeiro do que ele aqui, 
né. Faz 58 anos que eu moro aqui. E o primeiro posto de 
lavagem aqui foi o meu. Então eu tinha uma picada aqui na 
baixada. Então depois ele veio, comprou uma terra aí e veio 
morar aí e ele vinha lavar o carro e me pagava direitinho, 
né. Todos os fi ns de semana, dia de semana mesmo, lavava 
duas, três vezes por semana. Então, pra mim foi um ótimo 
vizinho. E tudo o que eu pedia ele fazia. Trazia uma carni-

nha do mato 
pra mim, né. 
Comia com 
ele, né, e ele 
me tratava 
tão bem, era 
muito sim-
pático, me 

tratava bem e 
tratava bem da 
minha família, 
então eu não te-
nho queixa dele,
foi um vizinho
bom. Não posso
reclamar. 

Só que não
vou falar outra
coisa... quando
terminar isso e
vou contar par
vocês outra cois
depois. 

FOTOS | Documentário Marins
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Eu ouvia essas histórias no salão [de cabeleireiro]. 
Comecei mesmo na borracharia do Damian... fi quei 
trabalhando ali, depois vendi, parei dois anos, vol-
tei, daí montei na Brasil, fi quei trabalhando por ali 
em volta do Tamoio... Naquela época, em Casca-
vel, era só madeira. Tinha gente que falava que 
terminaria a madeira, acabaria Cascavel... Em vez 
não, aumentou Cascavel, né. E bem dizer só tinha 

Avenida, né. Não era avenida ainda, era só 
calçadão. Que o asfalto mesmo co-
meçou em 1964, 65... 

O Marins, eu conheci ele, né. 
Conheci... História até tem, 
histórias que a gente soube 
assim... um contava uma 
história, um contava ou-
tra... Tem uma... o Da-

mian tinha uma 
borracha -

ria e 

Quando se instalou o regime militar, imediatamente 

ordenaram a prisão dos comunistas. Como o partido 

agia na clandestinidade, os militares dependiam dos 

denunciantes, que para prestar serviço à revolução 

denunciavam a torto e a direito. João Zacarias era 

membro do partido e também o intelectual que es-

crevia as atas das reuniões e a ele estava confi ada 

a guarda de documentos sigilosos. Este senhor, que 

também era fotógrafo nas horas vagas, morava 

numa posse à margem do rio Melissa.

O CCC (Comando de Caça aos Comunistas) esta-

va agindo por toda parte e João Zacarias era fi gu-

ra ‘carimbada’ na praça.

Temendo ser preso pelo CCC, ausentou-se de 

Cascavel. O barraco onde ele morava com a fa-

mília às margens do rio Melissa era de difícil 

acesso. Não se sabe se por denúncia ou por 

ele ser muito conhecido, o CCC, guiado pelo 

senhor Marins Belo, empreendeu busca ao 

barraco do João.

Por sorte, nesse dia havia chovido muito e o 

jipe do senhor Marins Belo atolou no barro a 

uns 300 metros do barraco.

Apenas a esposa e fi lhos menores de 

João Zacarias estavam em casa. A espo-

sa de João era uma cabocla decidida. Em 

desespero, mas sabendo o que fazia, ela 

retirou as crianças para fora e pôs fogo 

no barraco.

Quando os repressores desencalha-

ram o jipe e se aproximaram, o fogo já 

havia consumido quase todo o barra-

co. A mulher incendiou a própria casa 

para destruir as fotografi as, atas e 

documentação do Partido Comunista 

de Cascavel e a relação do Comando 

dos Onze de Leonel Brizola. O PCB de 

Cascavel foi salvo pelo gongo...

S e u 
M a r i n s 

Bello eu co-
nheci quando eu 

trabalhava na ofi cina, 
né. A minha ofi cina era 

aqui no São Cristóvão. Primeiro 
eu tinha uma chácara, daí vendi a 

chácara e comprei uma propriedade ali. 
Trabalhei ali uns 30 anos, eu acho, criei meus 

fi lhos, daí eu vendi lá. Vendi para reformar minhas 
casas aqui, porque eu não tinha dinheiro para refor-
mar né. Então eu vendi o barraco lá. 

O Marins... Ele tinha uma rural e levou lá pra mim 
concertar a tampa traseira da caminhonete dele. Mas 
pelo o que eu conheci ele, era uma pessoa boa, né. 
Falavam que ele era jagunço. Se ele era... ele man-
dava alguém... não sei, porque eu... Nunca... Até no 
conversar com ele eu achava que ele não tinha nada 
de jagunço não... Pode até ser que ele fosse um co-
mandante... Até um dia a gente foi lá na moradia 
dele. Lá tinha os capangas dele, para passar tinha 
de se identifi car, mas não sei se ele mandou matar 
alguém... não sei....

Ah, acho que não, ele não era valente não. 
Na minha opinião não. Ele não tinha nada de 
valentia, não. Ele era valente para mandar os 
outros, né. Ele não. Ah, a muié dele surrava ele, 
ué. Bom, ela era forte. Pessoa boa também. A 
história dela eu não conheço, eu vi ela duas 
vezes só. Uma vez ela chegou num bar lá onde 
eu estava, mandou vim um... martelinho, pe-
gou numa vez só e tomou numa vez só. De-
pois saiu. Diz que ela era investigadora da 
polícia, eu não sei, né. Mas ela era mais va-
lente que seu Marins.

Não conheço a história dele assim, só boato 
que ouvi os outros falar, né. Não sei se é verda-
de se os outros tinham medo dele, porque eu 
não tinha [risos]. Ele era um homem bom. 

Ah, ele sempre andava armado. Isso sim. Ele 
andava com a coca-cola na cinta... Mas que 
eu visse alguma coisa por aqui, não, né. Ah, 
tinha muitos boatos que mandava os capan-
gas matar, né, surrar e coisa, né... mas eu 
não vi, não posso dizer nada. Ouvi dizer que 
uma vez uns caras foram para ir pescar e 
passava lá, né [por uma propriedade do seu 
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diz que tava lá o borracheiro trabalhando, 
sabe, com aquele macaco jacaré, e daí o 
borracheiro com a cabeça baixa, puxando e 
andando, pra lá e pra cá, e diz que o Marins 
chegou e subiu no macaco jacaré e o borra-
cheiro com a cabeça baixa pegou o macaco 
e puxou e derrubou o Marins Bello de... de 
prancha mesmo. Daí diz que ele levantou [o 
Marins] e disse: ‘Eu vou matar esse borrachei-
ro desgraçado’ [risos]. Daí o borracheiro se es-
capuliu por ali e daí o Damian falou ‘Ele vai te 
matar, rapaz’ [mais risos].

E mais outra história que ele tinha, a morte dele 
foi a seguinte... Contaram, né, se era eu não sei. Daí 
diz que ele tinha levado um tiro e diz que a bala se 
alojou entre o coração e a pele do coração, numa altu-
ra meio perigosa, sabe, e não podia operar, o médico 
disse... Naquela época, também não sei qual médico 
que foi, mas que não podia operar ele porque era peri-
goso, né. Daí um dia ele tava encostado num poste ali 
perto da rodoviária velha ali, daí foi que ele... caiu, e daí 
diz que foi por causa da bala que se deslocou e ele teve 
o infarto.

Eu ouvia mais que ele era assim, não sei te dizer, na-
quela época falavam de pistoleiro, mas ele não era tanto 
pistoleiro, não. Mas era respeitado, pelo menos quem co-
nhecia ele não o desrespeitava. Sabia que ele era mais de 

amigo do que de inimigo. Ele também não era de levar 
desaforo para casa.

Na época falavam de jagunço, né. Jagunço 
mais era de cuidar terra, da Pinho e Terras, 
da madeireira, né. Isso já falavam, então, 
eram os jagunços... Cuidar de terra, madei-
ra, pinheiro...

Tinha o Cor-de-Rosa, diz que era irmão 
do Marins? Assim, história, né. Mas aque-

le aprontava. Diz que ele era mais perigoso que o Marins. O 
boato último que eu soube do tal de Cor-de-Rosa diz que foi 
lá pro lado de Pato Branco, não sei onde ali, convidaram ele 
para uma empreita, mas acho que era o troco do alguma 
coisa que ele fez. Daí diz que ele chegou lá e disseram: ‘Não, 
é lá no mato’. Daí chegaram lá naquela mata, lá não sei 
onde, a história, né, que contaram, aí fi zeram ele ir lá no 
meio do mato, e fi zeram a emboscada e daí lá acabou.

Outra do Bernardão e do Vesgo... o Nino Zandoná, era 
tudo também como se fossem jagunço... mas falavam 
que eram jagunço, mas cuidavam de Terra.... o Bernar-
dão e o Vesgo trabalhavam junto. Eram irmãos. Traba-
lhavam para a Pinho e Terras... ou pra Madeireira... 
Industrial Madeireira, não me lembro bem... E o Nino, 
falecido Nino Zandoná, era meu freguês também, os 
três eram fregueses nossos do salão, né... o Nino... O 
Nino também, trabalhava na Pinho e Terras... Gente 
boa... A gente se dava demais, né. Também falavam 
que era jagunço.

Depoimento
de Carlos 
Umberto

Tonini

Marins 
ou onde ele tra-
balhava]. E diz que mandou pegar os 
caras e dar uma ‘camassada’ de pau e 
mandar os caras voltar e os caras volta-
ram. Também não sei se é verdade, né. 
Porque uma coisa que a gente não sabe 
certo não pode falar, né. 

Nós fomos também uma vez pescá 
lá praqueles lados. Passamos lá e eles 
atacaram nós, pediram identifi cação, e 
mandava a gente seguir... A gente não 
carregava arma, não carregava nada...
Que eu vi lá tinha uns oito, tudo atrás 
dos toco. Ali ele nem estava junto, tava 
na casa dele lá. 

Eu conheci os outros também, o Vesgo, 
o Bernardão, o Nelsinho... Tem uma viú-
va que mora ali, do Bernardão, que mora 
aí perto também, no São Cristóvão. Mas 
eu não posso dizer nada deles, sempre 
foram bons com a gente. Eles eram con-
siderados jagunços. Ah, eles pegavam 
empreitada, né, iam lá pro Mato Gros-
so fazer o serviço. O serviço deles era ir 

caçá os 
fregueses, tomar terra para 
os caras aqui, né, não para 
eles. Eram mandados. Gente 
rica daqui contratava eles e 
mandavam eles lá pra cima 
limpar o terreno, né. O Vesgo 
me convidou uma vez para ir 
junto. Eu não quis ir. ‘O que a 
gente ganha lá tem de traba-
lhar um ano aqui pra ganhar’. 
‘Não, não é comigo não’ [risos]. 
A gente não é disso, né.
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Horóscopo

Cinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Homem de Ferro (legendado)Sala 1: Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta, sábado e 
domingo 19h15 e 20h30; segunda e terça 20h30; quarta e quinta 
12h15 e 20h30.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – sexta, sábado e domingo14h30 e 
16h50; segunda e terça 15h30;quarta e quinta 14h30 e 16h50.

Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – 
aventura – sexta, sábado e domingo 14h15, 16h30, 19h e 21h15; 
segunda e terça 14h15, 16h30 e 20h; quarta e quinta 14h15, 16h30, 
19h e 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – 
aventura – sexta a quinta 14h20, 16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: Speed Racer (dublado) Sala 2: Speed Racer (dublado) – ação – sexta 16h, 18h30 e 21h; sábado, 
domingo e quarta 14h10; segunda, terça e quinta 16h, 18h30 e 21h.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sábado, domingo e quarta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 3: Três Vezes Amor (legendado) Sala 3: Três Vezes Amor (legendado) – comédia românica – sexta 
19h, 21h20; sábado, domingo e quarta 14h30, 16h40, 19 e 21h10; 
segunda, terça e quinta 19h e 21h20.

Sala 4: Super-Herói – O Filme (dublado)Sala 4: Super-Herói – O Filme (dublado) – ação – sexta 19h; sábado, 
domingo e quarta 15h20 e 17h10; segunda, terça e quinta 19h.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta 21h30; sábado, do-
mingo e quarta, 19h e 21h30; segunda, terça e quinta 21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Barigüi 1: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia român-
tica – sexta a quinta 12h40, 15h05, 17h35, 19h55 e 22h10.

Barigüi 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legenda-Barigüi 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legenda-
do)do) – aventura – sexta e sábado 12h10, 14h50, 17h30, 20h20 e 
23h10; domingo a quinta 12h10, 14h50, 17h30 e 20h20.

Barigüi 3: Homem de Ferro (legendado) Barigüi 3: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta e sábado 
21h05 e 23h55; domingo a quinta 21h05.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – sexta a quinta 12h20, 
15h10 e 18h05.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – quinta 12h20, 15h10 e 18h05.

Barigüi 4: Encurralados (legendado)Barigüi 4: Encurralados (legendado) – suspense – sexta a quin-
ta 17h50, 20h e 22h15.

Matinê Disney Pixar (dublado)Matinê Disney Pixar (dublado) – animação – 13h.

Speed Racer (legendado)Speed Racer (legendado) – aventura – sexta a quinta 15h.

Barigüi 5: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dubla-Barigüi 5: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dubla-
do)do) – aventura – sexta a quinta 13h50, 16h30, 19h10 e 22h.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em 
sua disposição para ser inteligente. As forças que in-
fl uenciam seu signo estimulam sua criatividade e fazem 
com que você se sinta com mais energia.

Momento em que estará predisposto a cometer excessos. 
Evite-os. Por outro lado, o fl uxo é propício ao comércio de 
roupas feitas e artigos de couro. Bom para o amor, o casa-
mento e as relações sociais.

Uma pessoa da sua família ou um amigo muito íntimo 
poderá dar uma surpreendente notícia, que deixará você 
muito feliz. Você buscará conquistar novamente a plena 
confi ança da pessoa amada.

O fl uxo é dos melhores às associações, ao casamento, à 
vida conjugal e para unir-se a outra pessoa. Sua relação 
com as pessoas no ambiente de trabalho poderá passar 
por alguns momentos negativos.

Continue se esforçando no campo profi ssional, pois serão 
boas as chances de elevação material. Você poderá se 
sentir muito acima dos colegas, o que ocasionará desen-
tendimento.

Com prudência você chegará aonde deseja. Dia propício no 
plano profi ssional e amoroso. Crises de ciúmes farão com 
que seu relacionamento, ainda recente, comece a sofrer 
algum tipo de abalo.

Estímulo forte para o amor e para as relações sociais. 
Maior facilidade para encantar as pessoas e para se en-
cantar com elas. O otimismo poderá levar a problemas nos 
estudos e assuntos cotidianos.

Novos planos para sua elevação de cargo devem ser estu-
dados agora. De resto, a infl uência será ótima para a vida 
amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalida-
des de nossa sociedade.

Você poderá sentir sintomas de estresse. O clima de inde-
cisão que ainda infl uenciará você fará com que passe por 
uma fase de angústia. Boa infl uência para desenvolver sua 
inteligência.

Sua vida sexual ganha um impulso especial. Prepare-se 
para alguns dias de isolamento e muito erotismo. Neces-
sidade de momentos de tranqüilidade e da privacidade 
para recuperar-se emocionalmente.

A tensão que você vinha sentindo no período anterior já 
estará resolvida e um clima de harmonia é o que fará 
parte agora de sua rotina, o que infl uenciará em todos os 
setores da sua vida.

Você poderá voltar a tomar o comando da sua vida. Interes-
se especial na vida a dois. Apesar de não estar bem decidi-
do sobre o caminho a seguir, você não resistirá e acabará 
voltando ao seu amor.

Barigüi 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Barigüi 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta e sábado 12h50, 15h30, 18h10, 21h e 23h50; domingo a quinta 12h50, 
15h30, 18h10 e 21h.

Barigüi 7: Homem de Ferro (legendado) Barigüi 7: Homem de Ferro (legendado) – ação  - sexta e sábado 14h55, 17h40, 
20h25 e 23h20; domingo a quinta 14h55, 17h40 e 20h25.

Matinê Disney Pixar (dublado) Matinê Disney Pixar (dublado) – animação – quinta 12h.

Barigüi 8: Homem de Ferro (dublado) Barigüi 8: Homem de Ferro (dublado) – ação – sexta a quinta 12h55, 15h40 e 18h20.

Speed Racer (legendado)Speed Racer (legendado) – aventura – sexta e sábado 21h10 e 00h; domingo 
a quinta 21h10.

UCI - Shopping EstaçãoUCI - Shopping Estação

Estação 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Estação 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – 
sexta a quinta 12h, 14h35, 17h10, 19h45 e 22h.

Estação 2: Speed Racer (legendado)Estação 2: Speed Racer (legendado) – aventura – sexta a domingo 21h20 e 00h; 
segunda 00h; terça a quinta 21h20 e 00h.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – sexta a quinta 12h30, 15h20 e 18h10.  

Estação 3: Homem de Ferro (legendado) Estação 3: Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta a domingo 13h, 
15h40, 18h20, 21h e 23h40; segunda 13h, 15h40, 18h20 e 23h40; terça a 
quinta 13h, 15h40, 18h20, 21h e 23h40.

Estação 4: O Signo da Cidade (legendado)Estação 4: O Signo da Cidade (legendado) – drama – sexta e sábado 20h25 e 22h30.

Homem de Ferro (dublado)Homem de Ferro (dublado) – ação – sexta e sábado 12h20, 15h e 17h40; domin-
go a quinta 12h20, 15h, 17h40 e 20h25.

Estação 5: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 5: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta   a quinta 13h15, 16h, 18h35, 21h10 e 23h45.

Estação 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta a quinta 12h40, 15h15, 17h50, 20h35 e 23h10.

Estação 7: Homem de Ferro (legendado)Estação 7: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta a quinta 13h40, 16h20, 
19h00 e 21h40.

Estação 8: Meu Nome Não é Jonny Estação 8: Meu Nome Não é Jonny – aventura - 13h25, 16h10, 19h20 e 22h.

Estação 9: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Estação 9: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia – sexta a quinta 
20h15 e 22h30.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – sexta a quinta 12h05, 14h50, 17h30.

Estação 10: O Melhor Amigo da Noiva Estação 10: O Melhor Amigo da Noiva – comédia Romântica – sexta a quinta 
13h35, 15h50, 18h, 20h15 e 22h30.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Super-Herói (dublado)Cine Catuaí 1: Super-Herói (dublado) – comédia – sexta, sábado, domingo e 
quarta  14h30; segunda, terça e quinta 16h30.

Três Vezes Amor (legendado) Três Vezes Amor (legendado) – comédia romântica – sexta sábado, domingo e 
quarta 16h15; segunda, terça e quinta 19h.

Efeito Dominó (legendado) Efeito Dominó (legendado) – policial – sexta, sábado, domingo e quarta 19h e 
21h30; segunda, terça e quinta 21h.

Cine Catuaí 2: Speed Racer (legendado) Cine Catuaí 2: Speed Racer (legendado) – aventura  – diariamente 15h.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – diariamente 17h.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – diariamente 20h15.

Cine Catuaí 3: Homem de Ferro (dublado)Cine Catuaí 3: Homem de Ferro (dublado) – aventura – sexta, sábado, domingo, 
e quarta 16h30, 19h e 21h30; segunda, terça e quinta 17h30 e 20h30.

Cine Catuaí 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado)Cine Catuaí 4: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) - comédia romântica – sex-
ta, sábado, domingo e quarta 14h45, 16h45, 19h45 e 21h45; segunda, terça e 
quinta 16h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 5: Homem de Ferro (legendado)Cine Catuaí 5: Homem de Ferro (legendado) – ação – sexta, sábado, domingo e 
quarta 14h45, 17h15, 19h45 e 22h; segunda, terça e quinta 16h, 19 e 21h15.

Cine Catuaí 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Cine Catuaí 6: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura 
– sexta, sábado, domingo e quarta 14h, 16h30, 19 e 21h30, segunda, terça e 
quinta 16h, 18h30 e 21h30.

Cine Catuaí 7: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Cine Catuaí 7: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aven-
tura – sexta, sábado, domingo e quarta 14h30, 17h, 19h30 e 22h; segunda, 
terça e quinta 16h30, 19h e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Sala 1: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – 
sexta 17h20, 19h45 e 22h15; sábado e domingo 15h, 17h20, 19h45 e 22h15; 
segunda a quinta 17h20, 19h44 e 22h15.

Sala 2: O Sinal (legendado)Sala 2: O Sinal (legendado) – drama – diariamente 20h e 22h. 

Sala 3: Homem de Ferro (dublado)Sala 3: Homem de Ferro (dublado) – ação – diariamente 17h15, 19h50 e 
22h20. 

Sala 4: Speed Racer (legendado) Sala 4: Speed Racer (legendado) – ação – diariamente 17h e 19h40.

Os Reis da Rua (legendado) Os Reis da Rua (legendado) – policial – diariamente 22h30.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Speed Racer (dublado)Sala 1: Speed Racer (dublado) – aventura – sexta 16h40 e 19h15; sábado e 
domingo 14h, 16h40 e 19h15; segunda a quinta 16h40 e 19h15.

Três  Vezes Amor (legendado)Três  Vezes Amor (legendado) – comédia romântica – diariamente 21h50.

Sala 2: Uma Chamada Perdida (legendado)Sala 2: Uma Chamada Perdida (legendado) – suspense – diariamente 16h, 18, 
20 e 22h. 

Sala 3: Homem de Ferro (legendado)Sala 3: Homem de Ferro (legendado) – ação  - sexta 16h45, 19h10 e 21h40; sábado e 
domingo 14h20, 16h45, 19h10 e 21h40; segunda a quinta 16h45, 19h10 e 21h40.

Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Sala 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta 16h30, 19h e 21h30; sábado e domingo 14h10, 16h30, 19h e 21h30; 
segunda a quinta 16h30, 19h e 21h30.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Speed Racer (dublado) Sala 1: Speed Racer (dublado) – aventura – sábado e domingo 16h e 19h30; 
segunda a quinta 19h30.

Sala 2: Super-Herói – O Filme (legendado)Sala 2: Super-Herói – O Filme (legendado) – aventura – sábado e domingo 
16h30 e 19h45; segunda a quinta 19h45.

Os Reis da Rua (legendado)Os Reis da Rua (legendado) – policial – sábado a quinta 21h15.

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

06

Novelas

Duas CarasDuas Caras

LalolaLalola

Caminhos do CoraçãoCaminhos do Coração

Água na BocaÁgua na Boca

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

SBT - 20h15

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Carvalho avisa Maria que o julgamento é no dia seguinte. Draco e Telê fes-
tejam a morte de Teófi lo, mas ele se mexe e começa a delirar. Teófi lo se levanta e olha 
para o mar, chamando pelo nome de Rosana. O pescador chega ao convés do barco, faz 
um discurso para a ex-mulher e morre.

TERÇA - Fredo recebe a localização exata do carro de Maria e sai em disparada. Noé e 
Maria continuam sendo perseguidos pela polícia, que atira contra o carro deles. Ágata 
pede para namorar em paz com Eugênio. Júlia e Taveira abandonam Marcelo numa 
praia do litoral de São Paulo e voltam para ilha. 

QUARTA - Beto tenta ajudar Maria e Noé. Os policiais rendem Noé. Noé diz para Maria 
fugir, mas ela se rende. A polícia coloca as algemas em Noé e Maria e Beto fi cam arra-
sados ao vê-los presos. Ísis avisa que irá embora, antes que faça algum mal a Demétrio. 
Ela fi ca invisível e Demétrio chora.

QUINTA - Cléo e Toni conseguem derrotar os vampiros com a ajuda de Regina e Batista. 
Pachola volta a sua forma humana e abraça Vavá.. Mais um grupo de vampiros invade 
a Progênese e atacam policiais. Meduso fulmina um vampiro que se aproxima dele. 
Aquiles avisa que vingará a morte do pai e avança com a peixeira na mão.

SEXTA - Capítulo não divulgado pela emissora.

SÁBADO - Reapresentação do último capítulo.

SEGUNDA - Os sem-teto levam Peterlongo até o Mamma Mia e pedem ajuda. Ma-
noela briga com Paolo por ele ter demorado para voltar para casa. Guido expulsa 
Peterlongo da casa de Maria. Luca explica que ele não invadiu a casa. Dani pergunta 
a Alex se eles estão prontos para o casamento.

TERÇA - Dani conta para Luca que não conseguiu terminar o noivado com Alex, mas 
que eles vão dar um tempo. Luca fi ca feliz. Lulu entra no quarto de Renée e vê a 
fi lha dormindo de ponta cabeça. A jovem conta para a mãe que vai defender o meio-
ambiente. Françoise diz a Dani que precisa falar com ela.

QUARTA - Reizinho diz que está apaixonado por Mari. Françoise pede a Philippe 
que a ajude a convencer Dani de casar-se com Alex. Paolo quer passar mais tempo 
com o fi lho. Alex mostra a contabilidade do Paris a Françoise e Philippe. Alex diz a 
Philippe que sabe que ele está desviando dinheiro do restaurante.

QUINTA - Dani, Jean-Paul e Françoise fi cam paralisados ao verem os sem-teto pe-
gando comida nas mesas dos clientes que saem do Paris. Mari chora por Reizinho. 
Françoise chega ao Mamma Mia acompanhada de Dani para tirar satisfações sobre 
a invasão dos sem-teto no Paris. Maria não entende nada.

SEXTA - Jean-Paul pede que Françoise deixe Danielle ser feliz. Luca tenta desabafar 
com a avó, mas não quer falar de seu amor por Dani. Philippe promete ajudar Alex 
com Dani. No cursinho, Zico incentiva Carlo a falar com Akemi. Reizinho provoca 
Raí. Miquelina levar comida para a fi lha no quarto.

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Dona Ramira desconfia que Urânia esteja lucrando com a vingança 
contra Seu Memé. Eduardo teme que Cícero seja prejudicado por tê-lo defendido. 
Patrício presenteia Naná com uma peruca. Cícero diz a Conrado que teve que en-
tregar um de seus imóveis a Natércio para quitar sua dívida.

TERÇA - Seu Memé conta a Dona Alzira que foi roubado e Iracema fica desconfia-
da. Laura usa o gravador como diário. Pedro acusa Conrado de fazer Virgínia so-
frer. Rosa e Pedro se beijam. Frau Herta vê e aproveita a situação para repreendê-
los. Otávia se convida para conhecer o apartamento de Rogério.

QUARTA - Cícero apresenta Eduardo a Letícia. Seu Memé vê Naná usando uma 
de suas perucas. Laura vai ao escritório de Natércio e reclama que sua conta no 
banco está bloqueada. Letícia diz a Eduardo que ele não é o primeiro pretendente 
que Cícero lhe apresenta e ele pede desculpas.

QUINTA - Virgínia e Otávia vasculham o armário de Frau Herta e encontram uma 
foto dos pais com o rosto de Laura recortado. Seu Memé flagra Patrício e Peixe 
conversando. Cícero aconselha Natércio a deixar Laura e Daniel em paz. Laura diz 
a Elzinha que está à procura de um emprego.

SEXTA - Dona Ramira acha que Seu Memé está envolvido no sumiço de sua gali-
nha. Patrício e Peixe ficam esperando a galinha colocar um ovo de ouro. Daniel 
repreende Luciana e ela fica magoada. Ele pede desculpas e a abraça. Laura os 
observa de longe. Juraci chega a São Paulo e pede ajuda a Divina.

SÁBADO - Juraci diz a Divina que Dondinho pegou uma gripe por estar dormindo 
na rua. Afonso faz uma visita a Laura e Daniel fica intrigado. Peixe decide vender 
a galinha para recuperar o prejuízo. Dona Ramira flagra Peixe vendendo sua gali-
nha. Daniel pergunta a Afonso como ele encontrou a aliança de Laura.

SEGUNDA - Guilherme e Joana prometem não brigar mais. Suzy conta para Nor-
ma que Guilherme e Joana foram para um chalé nas montanhas. José Henrique 
leva Rakelli para uma consulta com Madame Katina. Sem querer, Hugo joga fora 
a peruca e o bigode que Helena usa para se disfarçar.

TERÇA - Joana aceita o pedido de casamento de Guilherme. Helena confessa 
para Betão que está apaixonada por Renato. Raul avisa Suzy que eles serão 
padrinhos do casamento, mas Norma garante à amiga que não vai haver casa-
mento. No dia do casamento, Joana se arruma na clínica e Sônia aparece.

QUARTA - Joana e Sônia se abraçam. Sônia pede que a fi lha não se case com 
Guilherme, pos ele é responsável por tudo o que lhe aconteceu. Joana defende 
o noivo, mas Sônia diz que não vai conviver com ele e nem deixar que Klaus e 
Dominique tenham alguma relação com Guilherme.

QUINTA - Guilherme acusa Sônia de o estar afastando da mulher que ama. Sônia 
diz que ele roubou tudo dela. O engenheiro fi ca pasmo ao saber que Norma aju-
dou a localizar Sônia. Guilherme conta para Joana sobre a ligação entre Norma 
e Sônia. Joana diz que isso não faz diferença.

SEXTA - Sônia explica a Joana que Norma apenas a localizou. Eduardo acusa 
Guilherme de ser um irresponsável. Débora pondera com Eduardo que tudo pode 
ter sido uma fatalidade. Betão exige saber qual é o problema que Ivete tem com 
Gaspar. Raul fi ca inseguro quando Suzy conta que Anderson a corteja. 

SÁBADO - Renato diz a Joana que fi cou muito feliz por ela não ter se casado. Zé 
Júnior confessa a Guilherme que sabotou o estúdio a pedido de Norma. Joana 
quer dar queixa na polícia contra Norma, mas Guilherme acha melhor guardar o 
testemunho de Zé Júnior como uma carta na manga.

SEGUNDA - Sílvia avisa Branca que não vai desistir de disputar a presidência do 
conselho. Clarissa conta a Antônio que é sua fi lha. Claudius pede Solange em casa-
mento. Carlão dá um golpe e consegue dólares. Maria Paula se surpreende ao ver 
Sílvia em seu quarto. Sílvia ameaça Maria Paula.

TERÇA - Sílvia dispara contra Maria Paula, mas Ferraço se coloca na frente e é atin-
gido. Sílvia pede dinheiro à Branca para ir embora. Elas ouvem a sirene da polícia. 
Sílvia é levada para uma clínica psiquiátrica. Alzira se prepara para a estréia. Célia 
senta na cadeira de presidente do conselho.

QUARTA - Célia e Branca brigam. Célia se demite e chora no pátio. Um enfermeiro 
observa Sílvia, impressionado com sua beleza. Ela retribui os olhares. Ezequiel co-
menta que Edivânia mudou. Juvenal vai à estréia de Alzira. O enfermeiro facilita a 
fuga de Sílvia. Ferraço jura que ama Maria Paula e a beija.

QUINTA - Capítulo não divulgado pela emissora.

SEXTA - Capítulo não divulgado pela emissora.

SÁBADO - Reapresentação do último capítulo.

SEGUNDA - Natália faz Fernando acreditar que passaram a noite juntos. Natália co-
menta com sua amiga, Cris, que tudo saiu conforme planejado. Todos se preparam 
para o lançamento do próximo número da revista. Mas a revista foi um  fracasso e 
Emílio foi o único benefi ciado, com o restaurante sempre cheio.

TERÇA - Sérgio discute com Lola. Grace promete a Lola que durante sua ausência 
vai tentar descobrir o que Sérgio sabe sobre o paradeiro de Pablo. Enquanto isso, 
Fernando fi ca perplexo diante da notícia da gravidez de Natália. Ela garante que não 
vai obrigá-lo a nada e está disposta a ser mãe solteira.

QUARTA - Grace, que embebedou Sérgio para tentar descobrir alguma coisa, só 
conseguiu passar a noite sendo assediada por ele. Lola fi ca chocada com a notícia 
da gravidez. Envolvida com seus problemas amorosos, Lola quase é descoberta por 
Emílio. Isso a faz pensar em afastar Emílio da editora.

QUINTA - Os investidores ameaçam acabar com a parceria por conta das vendas. 
Andrei faz uma reunião e decide voltar ao formato clássico da revista. Ele pede a 
Gastão que tente descobrir qual é a situação da revista “Elles”. Gastão consegue 
descobrir que eles estão imprimindo a terceira edição da revista.

SEXTA - A equipe de Andrei se esforça para que próximo número da revista recupere 
as vendas. Lola e Andrei encontram o dono da revista “Elles” almoçando com Perez 
Prado. Nícolas descobre que o próximo número da revista “Elles” está muito melhor 
que o da “Don”. Lola propõe mudar radicalmente a revista.

SÁBADO - O resultado das vendas é um enorme fracasso. Gabriel conta a Gastão 
que está interessado em Patrício e Lola insiste para que eles saiam juntos. Lola fala 
com Grace sobre o problema que estão enfrentando e ela decide iniciar um debate 
sobre o assunto da revista. Os anunciantes começam a ligar.
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(por Anderson Costa por Anderson Costa 

e Jacidio Juniore Jacidio Junior
CASCAVELCASCAVEL

(por Acir
Dias da Silva*
CASCAVEL

Após delinearmos alguns aspectos do Jorna-
Após delinearmos alguns aspectos do Jorna-

lismo Literário a partir da pesquisa de Edval-
lismo Literário a partir da pesquisa de Edval-

do Pereira Lima em busca da relação com o 
do Pereira Lima em busca da relação com o 

documentário, hoje damos início a um breve 
documentário, hoje damos início a um breve 

olhar sobre os estudos de caso propostos. O 
olhar sobre os estudos de caso propostos. O 

primeiro documentário é primeiro documentário é Edifício MásterEdifício Máster, do , do 

paulista Eduardo Coutinho. Em 2002, Couti-
paulista Eduardo Coutinho. Em 2002, Couti-

nho alugou um apartamento nesse prédio, 
nho alugou um apartamento nesse prédio, 

em São Paulo, que dispõe em 12 andares, 
em São Paulo, que dispõe em 12 andares, 

276 apartamentos conjugados (23 por andar). 
276 apartamentos conjugados (23 por andar). 

Durante sete dias, ele e sua equipe entrevis-
Durante sete dias, ele e sua equipe entrevis-

taram dezenas dentre os 500 moradores, 
taram dezenas dentre os 500 moradores, 

extraindo depoimentos reveladores e surpre-
extraindo depoimentos reveladores e surpre-

endentes, que constituem esse que é um dos 
endentes, que constituem esse que é um dos 

mais reconhecidos trabalhos do diretor.
mais reconhecidos trabalhos do diretor.

Thiago Ribeiro faz uma crítica infl amada so-
Thiago Ribeiro faz uma crítica infl amada so-

bre o documentário que corrobora com o que 
bre o documentário que corrobora com o que 

diz Lima sobre o Jornalismo Literário quanto 
diz Lima sobre o Jornalismo Literário quanto 

à arte de se contar histórias. “Tudo o que ve-
à arte de se contar histórias. “Tudo o que ve-

remos em seguida serão exemplos de como 
remos em seguida serão exemplos de como 

contar uma história simples, mas efi ciente. 
contar uma história simples, mas efi ciente. 

Os personagens? Pessoas como você e eu. 
Os personagens? Pessoas como você e eu. 

Henrique, Roberto, Renata, Antonio Carlos, 
Henrique, Roberto, Renata, Antonio Carlos, 

Oswaldo, Nadir, Alessandra. Prostitutas, 
Oswaldo, Nadir, Alessandra. Prostitutas, 

camelôs, treinadores, empregadas domés-
camelôs, treinadores, empregadas domés-

ticas, aposentadas, suicidas, paranóicos” 
ticas, aposentadas, suicidas, paranóicos” 

(Ribeiro). Coutinho é um dos poucos que 
(Ribeiro). Coutinho é um dos poucos que 

consegue captar momentos memoráveis 
consegue captar momentos memoráveis 

não se limitando a utilizar os personagens 
não se limitando a utilizar os personagens 

como mera fonte de informação, adereço, 
como mera fonte de informação, adereço, 

ilustração, como refuta Lima, e sim como 
ilustração, como refuta Lima, e sim como 

um ser humano, explorando o que há de 
um ser humano, explorando o que há de 

mais peculiar em cada um de nós. Parece 
mais peculiar em cada um de nós. Parece 

emergir dos personagens um desejo enor-
emergir dos personagens um desejo enor-

me de revelação de segredos em meio ao 
me de revelação de segredos em meio ao 

império do silêncio e da solidão. Coutinho 
império do silêncio e da solidão. Coutinho 

vai os descobrindo, os desnudando de for-
vai os descobrindo, os desnudando de for-

ma poética, jamais vulgar. O que fez Coutinho 
ma poética, jamais vulgar. O que fez Coutinho 

é “uma forma de Jornalismo Literário adaptado 
é “uma forma de Jornalismo Literário adaptado 

ao cinema, construindo perfi s instigantes de 
ao cinema, construindo perfi s instigantes de 

um grupo social” (Lima).um grupo social” (Lima).

“Tristezas, alegrias, confl itos, problemas, in-
“Tristezas, alegrias, confl itos, problemas, in-

compreensão, racismo, neuroses e perspec-
compreensão, racismo, neuroses e perspec-

tivas são apresentados. Impressões sobre o 
tivas são apresentados. Impressões sobre o 

mundo vindas de pessoas imperfeitas e reais 
mundo vindas de pessoas imperfeitas e reais 

colocam a todos na parede. Os corredores são 
colocam a todos na parede. Os corredores são 

a representação da vida. O vazio, o silêncio e 
a representação da vida. O vazio, o silêncio e 

as paredes solitárias são enquadrados em todo 
as paredes solitárias são enquadrados em todo 

seu sofrimento. Enquadramentos e solidão que 
seu sofrimento. Enquadramentos e solidão que 

se repetem nos olhares tristes e faces preocu-
se repetem nos olhares tristes e faces preocu-

padas dos entrevistados, refl exos de dramas, 
padas dos entrevistados, refl exos de dramas, 

desilusões e sofrimento. Assim, a partir de de-
desilusões e sofrimento. Assim, a partir de de-

poimentos fantásticos, Coutinho nos conta a 
poimentos fantásticos, Coutinho nos conta a 

estória de muitas vidas, para contar a história 
estória de muitas vidas, para contar a história 

de nossas vidas” (Ribeiro).de nossas vidas” (Ribeiro).

                  parte 2

Documento 
literário

A Dramaturgia do Real
  ou As Tartarugas
   Podem Voar

O fi lme As 
tartarugas podem 

voar sob a direção de Bahman 
Ghobadi é história didática em que a ação dramática 
se desenvolve na fronteira entre Irã e Iraque, semanas 
antes da invasão do Iraque pelas tropas norte-ameri-
canas. Num acampamento de refugiados curdos, as 
pessoas se reúnem para ouvir as notícias da guer-
ra. A imagem central desse grupo é Satélite (Soran 
Ebrahim), um garoto que exerce a liderança entre 
crianças, jovens e adultos. O fi lme tenta materializar o 
caos em que esses grupos sociais vivem, o isolamen-
to e a completa falta de informações relativas à guer-
ra. Agrin (Avaz Latif), uma garota de 14 anos, chega 
à região com seu irmão e um fi lho pequeno. Eles, que 
encontram difi culdade em se relacionar com os ou-
tros refugiados, também acabam de passar por uma 
experiência traumática. Satélite tenta a aproximação, 
mas quase não há diálogo entre eles. Agrin entra em 
confl ito também com o irmão, que pede que esperem 
mais um tempo antes de procurarem novo abrigo.

Nesse ritmo segue As tartarugas podem voar, uma 
tentativa quase que melodramática de abordagem do 
deslocamento de identifi cação dos povos árabes. Sabe-

mos que o cinema capta o real e o devolve aos olhos 
do espectador como real transfi gurado por uma nova 
linguagem recheada de signifi cados alusivos à condição 
humana. As imagens e os sons do cinema e da televisão 
educam a nossa memória visual e também traduzem por 
si só uma educação estética. Diante disso, há inúmeras 
formas de estudar e interpretar em seus diversos formatos 
e suportes, permeiam confi gurações históricas da socieda-
de em linguagem simbólica e alegórica e na experiência 
cultural dos procedimentos de comunicação, informação. 

O fi lme possui marcas evidentes do neo-realismo italia-
no, estilo cinematográfi co de fi lmar baseado no uso de lo-
cações externas ‘reais’ e também na atuação de não ato-
res como atores. A opção estética de Bahman Ghobadi é a 
representação do real aludindo à própria realidade. Assim 
os elementos da linguagem cinematográfi ca, que por si só 
são fi ccionais parecem patinar em redundâncias. Os ele-
mentos de signifi cação do fi lme podem ser interpretados 
como unidades fílmicas: cenas, seqüências, diálogos, 
sons, enfi m, são unidades simbólicas, são signos de uma 
outra coisa, representam o real, pessoas, coisas, luga-
res, falares, mas não são o real de forma literal. Os ele-
mentos do fi lme estão no lugar do real e o representam 
ali na tela. Uma cena que se vê num fi lme representa, 
naquele pequeno tempo em que aparece, uma cena 
que poderia ter sido vista na realidade, numa duração 
muito maior, na perspectiva artística e estética tan-
to do suporte tecnológico como do suporte cultural 
que a obra tenta imprimir. 

Sabendo que no cinema e na televisão a his-
tória contada é dividida em grande número de 
partes, e que cada história é construída pela 
junção dessas partes, é de grande importân-
cia para a compreensão do todo a montagem 
cinematográfi ca. A suposição é de que por 
meio dos conceitos e da técnica da monta-
gem cinematográfi ca podemos transmitir 
sentidos e criar estereótipos. Os signos vi-
suais do cinema apresentam uma elocu-

ção, ou seja, a semiologia visual, que 
pode interpretar as imagens 

como ícones, enten-

dendo o ícone como um signo que substitui a reali-
dade, objeto que reproduz ou imita algo, mesmo que 
imaginário. Sendo assim, os estereótipos em muitas 
produções podem decorrer tanto por questões ideoló-
gicas como por motivos técnicos.

O cinema não evoca a realidade como a lín-
gua e a literatura; não copia a realidade como a 
pintura; não mima a realidade como o teatro. O 
cinema reproduz a realidade: imagem e som! E 
reproduzindo a realidade, que faz o cinema en-
tão? Expressa a realidade pela realidade. [...] Em 
todo caso, não saio do círculo do real. Expresso 
a realidade – desligo-me dela –, mas expresso-a 
através da própria realidade. [...] ‘é cinema ao na-
tural’ falta apenas uma câmera para a reprodu-
zir, ou seja, para escrever através da reprodução 
do que ela é. O cinema é, por conseguinte, vir-
tualmente um ‘plano-seqüência’ infi nito, como 
a realidade que pode ser reproduzida por uma 
câmera invisível (PASOLINI, 1982, 107).

O cinema, mediante suas técnicas, apresenta-nos a 
escritura do real como linguagem. A identifi cação de 
determinados personagens, objetos e ações ocorre no 
espaço psíquico do espectador, tornando assim a iden-
tifi cação inconsciente indiretamente perceptível. A lin-
guagem cinematográfi ca é um conjunto de elementos 
que tornam possíveis a narrativa e a construção fílmica, 
age sobre a memória do espectador e cria estereótipos 
naturalizados. É claro que a construção do estereótipo 
nem sempre se dá pela identifi cação do objeto fílmico, 
mas, sim, pelo que se representa na cultura, ocorrendo 
assim uma articulação complexa entre os diferentes ní-
veis culturais e a construção técnica envolvida na produ-
ção cinematográfi ca. Diante disso, a presença física do 
personagem revela indícios da realidade que nos fala, 
que nos dá informações sobre si própria. Inicialmente 
é a linguagem da fi sionomia e do comportamento que 
nos informa que o sujeito se comporta de 
determinada forma porque pertence a uma 
classe social determinada, a uma cultura 
determinada, assim por diante. 

A seqüência de informações propostas pelos 
personagens revela também a realidade, e os 
personagens agem para demonstrar um de-
terminado exemplo; essa talvez seria a grande 
diferença entre linguagem da realidade natural 
e da realidade humana. As duas acontecem 
sempre simultaneamente. No cinema e na te-
levisão, os personagens representam os exem-
plos humanos, momentos exemplares a serem 
seguidos pelo espectador. Tais representações 
atingem moralmente o espectador. 

Os planos-seqüências da televisão 
mostram os homens de modo natura-
lista: fazem com que a sua realidade 
fale de acordo com o que é. Mas uma 
vez que a única intervenção não na-
turalista da televisão é o corte efetu-
ado pela censura, feita em nome da 
pequena burguesia, eis como o ecrã 
de TV se torna uma fonte perpétua de 
representação de exemplos de vida 
e ideologia pequeno-burguesas. Ou 
seja, de ‘bons exemplos’. É por isso 
que a televisão é pelo menos tão re-
pugnante como os campos de exter-
mínio (PASOLINI, 1982,109).

O cinema, ao colocar em evidência a realida-
de enquanto representação, principalmente 

ao tentar reproduzir de forma fi el, cria uma outra lingua-
gem, sublinha a naturalização ao reproduzir a realidade. 
Pasolini diz ainda:

Que a realidade se expressa a si própria, e que 
a literatura nada é senão um meio de colocar a 
realidade em estado de se expressar por si pró-
pria quando não se encontra presente fi sicamen-
te. Quer dizer que a poesia não é mais que evo-
cação: o que conta é a realidade evocada, que 
fala por si própria ao leitor, tal como falou por si 
própria ao autor (PASOLINI, 1982,109).

O cinema enquanto língua e linguagem expõe essa língua/
linguagem como grandes unidades signifi cantes que cor-
respondem a signifi cações globais desarticuladas de um 
campo de denotações que passa por conotações no campo 
da memória e da cultura. Os modelos retóricos podem ser 
justapostos a essa linguagem, assim como as diversas pos-
sibilidades, alusões e signifi cações, mas ao mesmo tempo 
reiteram estereótipos da linguagem e também da própria 
realidade social.  Isso ocorre no fi lme As tartatarugas po-
dem voar ao tentar emocionar o espectador a qualquer cus-
to. Diante disso, a língua do cinema na sua multiplicidade 
é reduzida à língua comunicativa e está condicionada arbi-
trariamente, sem precedentes e instrumentos efetivos nos 
quais estejam associadas as suas unidades de signifi cação 
ou a uma ilustração ‘bem feita’ da realidade. Essa hipótese 
é, para nós, um pouco extravagante, pelo fato de que esta-
mos habituados a ‘ler’ visualmente a realidade, a manter 
um diálogo constante com tudo o que nos cerca e se movi-
menta ao nosso redor, pessoas, coisas, locais.  

O fi lme As tartarugas podem voar será exibido neste 
sábado, dia 31/05, às 19h30, no Sesc Cineclube Silen-
zio. A entrada é gratuita.

* Pesquisador do Laboratório de Estudos Áudiovisuais – Uni-
camp. Professor da Pós-Graduação em Linguagem e Sociedade, 
Unioeste, PR.
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O Photoshop 
é como uma caixa 
de ferramentas. São diversas 
peças ali dentro que você pode utilizar 
de acordo com o que vai fazer. Então ele é sempre 
um meio, não um fi m. Existem várias formas de fazer 
o equilíbrio de cores de uma imagem, a regulagem de 
níveis de iluminação – uma necessidade de qualquer 
fotógrafo. O Photoshop é um recurso de que este pro-
fi ssional pode dispor hoje em dia. Por meio dele, conse-
gue-se fazer isso de várias formas. Recorte de cabelo, 
outro exemplo, sempre foi um trauma para quem traba-
lha com tratamento de imagem. Recortar o cabelo de 
uma modelo para aplicar num fundo específi co – um 
cromaqui; fi o por fi o, mascarando, tratando, recortan-
do, tudo isso sempre foi um processo trabalhoso e de-
morado. Na versão CS2 do Adobe Photoshop, isso já 
veio mais facilitado. No CS3 fi cou melhor ainda, já que 
facilmente identifi camos três opções de recorte de ca-
belo. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa 
e cada um tem um método e uma técnica. Uma das 
principais alterações da versão CS3 é que o software 
se tornou muito leve. Ele é pequeno e rápido. É um caso 
raro na indústria informática em que costumamos ob-
servar justamente o contrário – as versões mais novas 
são mais pesadas. Ficou um software bastante ágil. 

Dentro da área específi ca de tratamento de imagem 
uma das coisas com que se pode trabalhar é a ma-
quiagem digital, uma necessidade das publicações 
impressas da atualidade. Praticamente nenhuma ima-

gem é publicada hoje em uma revista, 
jornal ou qual-

quer ou-
tro veículo de 

comunicação sem 
um tratamento prévio no 

Photoshop. Isso não desmerece 
o trabalho do fotógrafo, como alguns 

ainda imaginam, mas complementa e agi-
liza sua atividade. Na verdade, o trabalho do fo-

tógrafo se ampliou, pois além da produção fotográ-
fi ca ele vai trabalhar com o tratamento da imagem 
em um software. Por quê? Porque é mais rápido e, 
sendo mais rápido, se torna mais barato. Em muitos 
casos é muito mais rápido corrigir a luz ou a invasão 
de uma cor no software do que preparar todo o am-
biente para a fotografi a.

Quanto tempo se tem para isso? Principalmente nos 
jornais diários, publicações semanais ou mensais, os 
prazos são extremamente curtos e as imagens são 
mais factuais. No jornal impresso, se o fotógrafo não 
captura a imagem no momento exato do aconteci-
mento, seu trabalho já não serve mais para a matéria. 
Humm... pense num disparo de arma de fogo no meio 
da multidão. Será que a luz está sufi cientemente boa 
para uma fotografi a? Já foi. Qualquer correção pode 
ser feita na redação, pois o que importa para esse pro-
fi ssional é o momento. Pense em fotos de casamento, 
em que o grande valor da imagem está em capturar as 
emoções reais daquele instante. É ali que as máquinas 
digitais, que mesmo com seus recursos automáticos 
quase entram em curto ao ajustar o contraste de um 
terno preto do noivo com o vestido branco da noiva. E 
no auge da festa, todos se divertindo, dançando e a 
maquiagem já foi embora quando o fl ash 
dispara. Nem sempre 

o difusor consegue salvar o re-
fl exo do suor na pele, estourando a 
luz na testa, nariz e bochechas.

O que fazer? Photoshop nelas! Claro, como com qual-
quer instrumento deve-se ter bom senso no tratamento, 
para não abusar e deixar a imagem muito artifi cial, caso 
contrário uma pessoa passa a ter o aspecto de uma bo-
neca de plástico. Por isso, técnicas de desenho são de 
grande importância. O profi ssional que usar o Photoshop 
tem que ter noções de luz, cor, sombra, contraste, profun-
didade, perspectiva. São operações que o software não 
executa sozinho, mas que dependem dos conceitos que o 
profi ssional por trás da máquina pretende expressar.

Na área de tratamento e manipulação de imagem exis-
te uma demanda muito grande por profi ssionais. Pro-
fi ssionais que estão escassos. Para quem quiser entrar 
no mercado vai a dica: aprender a mexer no programa é 
bastante simples, até porque é um software bastante po-
pular pelas possibilidades que ele oferece para alteração 
de imagens. Alguns casos polêmicos colaboraram para 
sua popularidade, como a imagem publicada por um 
grande portal digital brasileiro do acidente do vôo 3054 
da TAM, em que uma pessoa saltava da laje do prédio em 
chamas. Descobriram depois que era uma montagem, 
e o portal teve que se retratar publicamente. Outro caso 
interessante foi o de uma revista masculina que na em-
polgação do artista em maquiar digitalmente a modelo 
nua, excluiu o seu umbigo. Essas situações foram am-
plamente divulgadas e discutidas em questões sobre a 
credibilidade da matéria, fi delidade de imagem, etc.

Essas questões, junto à quantidade enorme de softwa-
res piratas funcionando no mercado brasileiro, têm aju-
dado a popularizar a atividade e cada vez mais pessoas 
mexem no Photoshop, mas quantos destes sabem usá-
lo? O que pode ser feito? Até onde pode ser explorado? 
Existem possibilidades infi nitas e quem melhor as ex-
plora é o verdadeiro profi ssional. Quem só sabe mexer 
só conhece o ferramental. É como usar um martelo para 
bater um prego – algo bastante simples, porém, saber 
onde pregar é que faz a diferença do profi ssional.

As oportunidades de aplicação e uso no trabalho são 
bastante extensas. Uma série de mercados já exige o 
Photoshop como currículo básico, como o design grá-
fi co, a publicidade, a fotografi a, o jornalismo e até na 
medicina vem sendo utilizado. Conhecer profundamen-
te as técnicas aumenta a produtividade e permite trazer 
à tona todo o imaginário do criador.

Photoshop: 
a revolução da imagem

(por Rafael
Barzotto Spoladore*
CASCAVEL

Um pouco mais sobre o software que está 
mudando aquilo que se vê

* Designer Gráfi co e professor de Publicidade & Propaganda e Jornalis-
mo em instituições da região. Coordenador da Ofi cina de Photoshop no 
próximo dia 31 em Cascavel. Informações: rafael@spoladore.com.br

FOTOS | Arquivo Rafael Spoladore
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