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O ALT é vida inteligente se proliferando além das frontei-
ras. É o que dizem no nosso blogue, que agora está rece-
bendo atualizações diárias – e é verdade –. Fato é que já 
chegamos ao exterior. O jornalista Tiago Aramayo há duas 
semanas está na Bolívia e por livre e espontânea pres-
são foi proclamado Correspondente do ALT. Essa semana, 
além de notícias do início da sua jornada, nos enviou essa 
foto aí, em um lugar muito bonito com uma camiseta ain-
da mais interessante, não é?

“Na foto, estou no Lago Titikaka, que na verdade está do 
lado direito, depois daqueles matinhos. Não dá pra ver, 
porque estou ao nível da água… 3,8 km de altitude, o lago 
de água doce mais alto do mundo! Hehehe Atrás de mim 
tem uma alpaca (a negra) e as outras são lhamas… E lá 
ao fundo é a Cordilheira Real (que é uma das divisões da 
cordilheira dos Andes)”.

Quem quiser acompanhar a saga de Tiago Aramayo, o 
Tigo, na Bolívia, ver mais fotos e vídeos é só entrar no 
blogue personalizado contigonabolivia.blogspot.com. 
Evidentemente, comentários são sempre bem-vindos.

Falando em comentários, queremos agradecer aos que 
acessam e participam do nosso blogue, que essa sema-
na passou dos 3,3 mil acessos. Se você não conhece o 
blogdoalt.wordpress.com, acesse e deixe também sua 
sugestão, crítica, pedido, colaboração e saiba o que 
acontece aqui na redação, na apuração das matérias, 
os temas da edição seguinte e 
outras questões ligadas à vida, 
ao universo e tudo mais.

Acesse também o blogue da 
Oficina de Reportagem Outra 
Pauta da Gazeta do Para-
ná. No endereço outrapauta.
wordpress.com há vídeos 
muito interessantes sobre 
música e cinema, além de 
informações sobre o 18º 
Festival de Antonina da 
Universidade Federal do Pa-
raná, e aproveite para parti-
cipar da Campanha Contribua 
com o Blog Outra Pauta com po-
emas, vídeos, textos, crônicas, fotos, 
desenhos e... tudo mais.

Não queria começar assim, mas se eu não contar vai ser 
mesmo um absurdo. Isto, que mais de crônica tem de con-
to, faz questão de prever a angústia que é ater-se literatura 
curta para a massa que nem a linha lê. Se eu visito o sebo e 
não quero música, presume-se livro. Eu, que não fui ao Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908) por nada, digo que quem lê 
um conto acrescenta-lhe outros tantos pontos. Muito antes 
que a Sociedade Petalógica acrescentasse quaisquer outros 
com um lema próprio.

Três faces da liberdade (José Olympio, 1988, 156 p.) sur-
ge com a formação da bandeira de Minas Gerais e fez-se 
História. E eu bem que preferia “Libertas Quae Sera Tamen” 
ao positivismo de “Ordem e Progresso”. Prefaciado por Otto 
Lara Resende e por R$ 7 no Arca, o compêndio [de contos] 
do imortal Arinos de Mello mistura harmoniosamente políti-
ca e literatura na união de “memórias pessoais e meditação 
político-social em síntese sugestiva”. Aconselhável.

Menos não digo de Contos inatuais (Arx, 2002, 159 p.), de 
Antonio Bulhões. Por R$ 10, de um autor maduro a um públi-
co ainda mais. Contos de temas comuns com características 
por vezes fantásticas; a suspensão de um inerte em poucas 
páginas – trabalho fundamental de um bom conto –. Contem-
porâneo com estilo, e não falamos de modismos quaisquer.

De um grandioso poeta, contos são desdobramentos do líri-
co cotidiano incomensurável e indescritível. Há mais no que 
se diz em curtas histórias do que é possível apreender em 
poucas palavras. Moça deitada na grama (Record, 1987, R$ 
8), um inédito deixado por Carlos Drummond de Andrade, é 
uma mistura de crônica e conto do grande mineiro – de Mi-

nas e das palavras –.

Do poeta nato ao contista 
exato, O Gato sou eu (Record, 

1984, 199 p.) traz a for-
ma perfeita de Fernando 
Sabino em uma junção 
prodigiosa de crônicas e 
contos. Aliás, na mesma 
prateleira, o Sebo Arca 
traz ainda O homem nu, 
Gente, A falta que ela 
me faz... O Gato sou eu 
lhe custa R$ 6 e não se 

fala mais nisso.

Ali,
da Bolívia

Se você não
conta, eu conto

(por((Equipe ALT(( (por((Equipe ALT((

COMENTEMNOSSO BLOG!

FAÇA O ALTFELIZ!

blogdoalt.wordpress.com

"O conteúdo da pintura é pintura."O conteúdo da pintura é pintura.

Aqui nada há a decifrar:Aqui nada há a decifrar:
o conteúdo transborda de alegriao conteúdo transborda de alegria

e fala àquele para queme fala àquele para quem

toda a forma se tornou viva, istotoda a forma se tornou viva, isto

é, é, plena de conteúdo.plena de conteúdo."
Wassily Kandinsky, 1937Wassily Kandinsky, 1937

A R T E
V    T
 I    R
V I V A

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

2
2

.ju
n.

2
0

0
8

   
  

03

Não me condenem. Vocês riem é de si mesmos! Sou 
apenas um viajante que passa pelos tempos... Não 
estou pedindo votos nem vou gritar por seus aplau-
sos. A única coisa que eu sempre quis foi alimentar 
e despertar sonhos, esperanças e alegrias nas almas 
conformadas. Vivo porque meu corpo se tornou resis-
tente a regras e normas e está transformado. Não sou 
um palhaço qualquer. Não esse tipo de palhaço vulga-
rizado pela boca de vocês. Não sou um palhaço ladrão, 
muito menos um grande imbecil. Que me perdoem os in-
sensíveis... Apenas sinto demais as dores do mundo.

Meu espírito completa o meu corpo. Vivo, penso, sinto, grito e 
choro como qualquer alma desesperada...Vim até aqui escorregando 
pelo redondo do mundo, fazendo círculos no grande picadeiro terrestre, veículo 
condutor desse humilde nômade de risos que vos fala. Existo para que riam das 
difi culdades da vida. Sou contrário ao controle social e a esse processo civiliza-
dor. Minha profi ssão é digna sim! Talvez uma das mais dignas que existem, pois 
não tenho vergonha alguma de que conheçam minhas fraquezas. Repare nos 
meus movimentos, na minha expressão exagerada, nesses sapatos gigantes, 
nessa roupa colorida...veja esse nariz...não! Não! Não e não...Olhe agora pro seu 
nariz e então me diga ou tente ao menos pensar...Quanta coisa reprimida há no 
seu peito? Você se envergonha das suas fraquezas? Do que você tem dado belas 
risadas quando na verdade devia chorar? Como te sentes quando tapeia a dor com 
ironia? Como te sentes quando o teu trabalho não é valorizado?

No picadeiro, nas ruas, no teatro, no cinema e até na literatura, eu erro e acerto 
onde ninguém espera. Tomo tudo ao pé-da-letra. Quando a noite cai... (bum!), eu a 
procuro no chão... Quando o sol vai embora eu vou atrás dele. Talvez ele também es-
teja chateado por brilhar todos os dias e ser lembrado por ninguém...Tenho um lado 
idiota e ingênuo... mas quem não tem?! Então penso eu... se eu não existisse, quem 

ia escancarar o lado irracional do homem? Quem 
teria o instinto que só eu tenho de contestar a or-
dem superior existente dentro de mim e de vocês?

Sou capaz de revoltas, não de revoluções... Muitos 
me tratam com confi ança por causa da minha condição 

miserável, e porque se sentem no mesmo abismo. Mas eu 
duvido, duvido e muito, que entre vocês há um ser sequer 
que não queria ao menos por um dia ser como sou. Eu pos-

so tudo que é proibido na vida real. Me visto de mulher, armo 
surpresas, armadilhas, posso gritar, exagerar, posso dizer em 

voz alta tudo o que eu penso de verdade. E sabem onde está a gra-
ça? Ninguém me repreende. Pelo contrário, me aplaudem por vonta-

des reprimidas. Que tal ser um passageiro do mundo às avessas? Que tal 
arrancar os limites de ser? Que tal parar de cuspir a palavra palhaço por aí?!

Do grande vazio gerado por faltas, pela inconstância de meu pensamento na vida 
real, é que me jogo no limbo da esperança… Assim crio a submersa possibilidade 
de algo mudar. Crio cores e nuances por todos os lados, crio um mundo meio torto 
e mais fácil de entender. E do vazio que há pouco eu tinha, resta uma angústia pela 
compreensão. Me resta o ócio de um sentimento truncado, do sono de noites mal 
dormidas, da fúria das paixões que trago amargas no peito, da vontade que me falta 
em seguir o caminho que se perde no horizonte. Preciso achar sentido nos atos. Criar 
colunas para sustentar a lona. Montar um circo na mente e no coração...

Nascer da pausa e do nada, dos dias cinzentos, da chuva que teima em não cair, 
dos desejos que sufocam. Preciso estagnar de forma que vá embora esse nevoeiro 
que esconde a verdade dos olhos... Não quero acreditar que quando a máscara 
cai, tudo não passa de um sonho. E vivo, levado pela brisa dos risos, julgado pelo 
destino... cansado de mim mesmo.

Tão sem nariz (por Fernanda
Karini Dreier*
CHAPECÓ | SC

(por
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

* Acadêmica de jornalismo

Para evitar perturbações ou mais complexas formas de revolta, é preciso 
pedir que um postulado esteja no maior grau de atenção que lhe seja pos-
sível dispor: nenhum conceito ou discussão que for feita sobre literatura é 
um campo fechado, restrito por barreiras de signifi cados intransponíveis. 
Muito pouco – ou nada –, aliás, no campo da linguagem, pode ser deli-
mitado com tal precisão ou certeza. É subterfúgio fugaz afi rmar que a 
consideração de tal autor ou escola crítica é a mais correta, já que é 
possível contar a existência e os postulados de tantos críticos quanto 
livros existem para serem lidos. E essa é uma tendência progressiva 
capaz de enfrentar séculos de clássicos e efêmeros literários.

Para efeitos de iniciação, é importante deter que, primeiramente, 
literatura era uma habilidade, uma situação de leitura. Era mais 
próxima ao sentido de letramento, do conjunto de práticas que ha-
bilitam o sujeito a ler. Somente mais tarde apareceu num sentido 
mais especializado; e, de certa forma, é importante estabelecer 
que sempre incluía todos os livros impressos. Com a ascensão 
da burguesia, é que veio à tona também a diferenciação en-
tre coisas de ‘bom ou mau gosto’. Nas palavras de Raymond 
Williams, “A literatura perdeu seu sentido mais antigo de 
capacidade e experiência de leitura, e tornou-se uma cate-
goria aparentemente objetiva de obras impressas de uma 
certa qualidade”.

De tantas outras defi nições que estão entre as citadas 
e das outras que surgiram posteriormente, o central da 
questão é a constante transformação da signifi cado 
de literatura, e todas as variantes que se mostram ca-
pazes de interferir nessa conjunção.

Introdução cabível ou não, julguem vocês, o texto é sobre magos, 
fascínio consumista e as nódoas da intelectualidade literária – por 

vezes, fi ngida –; e, adianto-me, esta é somente a primeira parte des-
te ensaio.

Ora, a palavra ‘mago’, no contexto atual, não é mistério a nenhum bra-
sileiro. O Mago (Planeta do Brasil, 2008), a biografi a de Paulo Coelho 

feita por Fernando Morais, aliás, está para ser a prova. “Paulo Coelho, 
o superstar, o escritor de 100 milhões de livros vendidos, o membro da 

Academia Brasileira de Letras que costuma ser recebido como astro pop 
por seus leitores em 66 idiomas e dialetos, espalhados por mais de 160 

países”, concebe o primeiro capítulo da biografi a autorizada.

Dos 19 livros publicados por Paulo Coelho, destinei-me à leitura de nove 
deles. Ao ser perguntada sobre a qualidade ou não das obras, logo penso 

que o legado burguês me coloca em apuros. Meu pensamento, então, é le-
vado às aulas de semiótica do professor doutor Silvio Ricardo Demétrio. “Arte 

é semiose, expansão de sentido, não redução”. Minha resposta: “Veja bem, é 
processo comunicativo, não signifi cativo”. E essas são refl exões para a próxima 

empreitada deste ensaio.

Para adiantar, eu digo de qualquer livro do Paulo Coelho: um livro de assistir com 
facilidade imagética quase infantil, no que tange à criação mental de fi guras mais 

facilmente do que a elaboração menos frugal pode favorecer a uma refl exão mais 
apurada. Uma novela – no sentido televisivo que a tantos brasileiros atrai – de ler. 

Um folhetim televisivo em forma impressa. E não falo de fotonovelas ou de Machado 
de Assis, Lima Barreto e Honoré de Balzac tão pouco.

Outra antecipação: o livro certo é que aquele que lhe interessa no momento e não 
aquele que é imposto.

Por que ler os magos?
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CMYK

O pitagoricismo 
acreditava numa 
ordem evolutiva 
dos espíritos com 
sua hierarquia esta-
belecida a partir da ra-
refação dos entes. Quan-
to mais acima na escala, 

mais diáfano o ser, e assim 
por diante, até Deus. Essa nos 
parece ser uma boa imagem 
para fi gurar a obra de Wassily 
Kandinsky. O que faremos a se-
guir é, num primeiro momento, fi xar 
alguns elementos que sirvam de in-
dícios dos deslocamentos conceituais 

do artista em direção à sua estética de 
superação do objeto na arte para depois 
colocá-los em ressonância com o texto de 

Henri Bergson, Introdução à Metafísica (1903). Pre-
tendemos com isso articular a idéia da “necessidade 
interior” como fundamento da obra artística de Kan-
dinsky ao conceito bergsoniano de intuição.

A preocupação essencial que atravessa toda a 
produção do fundador da pintura abstrata é dada 
pelo título de seu primeiro livro, publicado em 
1911: Do Espiritual na Arte. Nele, Kandinsky de-
senvolve seu conceitual estético a partir de uma 
sintaxe das cores subordinadas às formas. É por 
meio da harmonia entre ambas que todos os ele-
mentos do quadro entrarão em ressonância – 
quando neste caso se diz ‘todos os elementos’, 
inclui-se também o observador. Kandinsky tem 
na música a inspiração fundamental de sua 
estética, o que assinala um movimento em 
direção de uma linguagem pura, como a que 
trabalha o compositor. Tudo é ressonância 
em Kandinsky – entre a cor e a forma; entre 
o quadro e o observador. A tela passa a ser 
um desencadeador de efeitos sobre quem 
a contempla. Dessa maneira, o ‘espiritual’ 
de que fala o pintor nascido na Sibéria re-
monta à própria origem latina da palavra 
espírito, relativa a tudo o que é etéreo, à 
imagem do ar, ao momento do primeiro fô-

lego quando nascemos. Sopro fundamental: espiritu. Ar que 
também é o fundamento do som – daí a estética de Kandinsky 

versar sobre a criação de uma musicalidade no quadro. Desloca-se 
o pictórico para considerá-lo do ponto de vista da vibração, o que 

engloba tanto a luz quanto o som. Kandinsky quer que sua obra seja 
aspirada com os olhos num fôlego primordial de nascimento, onto-
lógico por defi nição. Assim a pintura cumpriria seu estatuto de ‘dar 
luz’ à uma nova sensibilidade do homem moderno. Das ressonân-
cias entre o quadro e o observador, decorreria uma harmoniza-

ção entre este e o mundo. “A cor é a tecla. O olho é o martelo. 
A alma é o piano de muitas cordas. O artista é a mão que, 

tocando esta ou aquela tecla, coloca pré-ordena-
damente a alma humana em vibração”, escreve 
Kandinsky. Em sua obra sobre as vanguardas ar-
tísticas do começo do século XX, o historiador 

da arte Mário de Micheli confi rma: “Não se trata 
de agravar uma situação da realidade; trata-se, se 
tanto, de libertar a íntima verdade do real dos laços 
materiais que lhe impedem percebê-la”.

Isso faz com que a estética do fundador da pintura 
abstrata tenha como um dos fundamentos a reve-

lação, no sentido religioso mesmo do termo (Kan-
dinsky foi seguidor da teosofi a de Helen Bla-

vatsky, o que contribuiu em sua 
insistência no ‘espiritual’). 
Portanto, no deslocamento 
em direção a esse plano, a 
pintura de Kandisnky será, 
em seu conjunto, um itine-
rário de superação do objeto 
pela revelação de uma epifania 
– a presença do indizível, do nu-
minoso, da coisa-em-si. Desde o 
tempo de aluno de Franz Von Stu-
ck, por volta do ano de 1900, até 
os últimos dias em Paris, 1944, 
Kandinsky trabalhou para que sua 
obra correspondesse cada vez mais 
a este horizonte epifenomênico. Sua 
primeira fase (1900/1908), apesar 
de ainda fi gurativa, tomando como 
tema principalmente o imaginário da 
cultura popular russa e suas lendas, já 
apresenta alguma inclinação para a su-
peração do objeto na arte. Como observa 
Ulrick Becks-Malorny, um dos biógrafos 
de Kandinsky, “as personagens tornam-se 
ornamentos de cor abstratos”.

Podemos estabelecer dois eixos de leitura 
quanto às relações entre a estética de Kan-
dinsky e o ornamento: o primeiro, diretamente 
das infl uências que Kandinsky recebeu do Jun-
gendstil, que em seu estatuto de arte aplicada 
liberou a linha como elemento livre de criação; 
o segundo, das tradições religiosas e populares 
dos povos eslavos: as pêçankas – ovos pintados 
com motivos padrões geométricos por meio de 
uma técnica de superposições com cera de abe-
lha –, que são trocadas como presentes na manhã 
do domingo de Páscoa (festa de maior relevância no 
calendário gregoriano) – e a pintura sobre vidro, que 

também é uma tradição da cultura popular bávara, na 
qual acontece uma 

inversão no plano de 
composição do qua-

dro, com o vidro sendo ao 

mesmo 
tempo su-
porte e pro-
teção da obra.

Como infl uência direta de um movimento ar-
tístico que tinha suas variantes em toda a Eu-
ropa, o Jugendstil signifi cou para Kandinsky 
um ponto de apoio na eliminação do objeto 
na arte. “Este estilo ornamental, fl oral ou de 
tendência abstrata, renuncia à representa-
ção de coisas reais e promove a linha ao 
nível de elemento formal principal”. Kan-
dinsky e a primeira mulher dele vivem já 
numa Munique com um meio cultural 
agitado em 1906, dez anos após a fun-
dação da revista (Jugend) de divulgação do movi-
mento liderado pelo arquiteto August Endell e pelo 
escultor Herman Obrist. Nesta primeira fase da pin-
tura de Kandinsky, que vai de 1900 a 1908, ainda há 
uma forte presença do objeto, porém na xilogravura 
Die Sängerin (A Cantora), de 1903, o artista já traba-
lha com a “combinação de linhas fl uídas próprias do 
Jugendstil e um colorido lírico e sóbrio”.

No caso das pêçankas, a técnica de pintura é execu-
tada por recobrimentos sucessivos sobre os ovos com 
cera de abelha e a imersão em tinta. Os desenhos sur-
gem a partir de seu negativo. Em suma, os desenhos 
são ‘revelados’, o que esteticamente acarreta no fato de 
que todas as formas que são desenhadas sobre os ovos 
não têm origem nas linhas, mas em cores como princípio 
genético. Ou melhor, a cera que protege os campos em 
que se quer preservar a superfície do ovo do pigmento é o 
elemento gerador de toda a composição. Isso faz dos mo-
tivos geométricos, portanto, ornamentais, das pêçankas, 
exemplos de imagens que são o resultado de um funda-
mento, de um princípio que não pode ser visto: os sucessi-
vos recobrimentos da cera. Essa é a ação de um ‘espiritual’ 
impressa nesses ornamentos, já que são a tradução formal 
de um princípio que não tem forma; sua visibilidade é em 
negativo; uma presença não manifesta que deve ser revelada 
pelas formas que surgem das cores. Podemos deduzir a in-
fl uência transmitida a Kandinsky por essa técnica de pintura 
de ovos no que se refere à prevalência que ele dá às cores. “A 
cor é o lugar onde a nossa mente e o universo se encontram”, 
escreve Kandinsky . Na relação entre as cores e as formas, Kan-
dinsky argumentará que “embora seja possível imaginar um ver-
melho absoluto, não é possível realizá-lo sem uma forma”. Em 
potência, o pigmento no qual o ovo é submerso traz em si esta 
qualidade ilimitada da cor como pura vibração, que, por meio da 
cera que selecionará os pontos nos quais haverá o contato com 
a superfície do ovo, será traduzida numa forma quantitativa, pois 
é o resultado do registro em determinada dimensão. Outras rela-
ções ainda são passíveis de desenvolvimento, já que esses ovos 
pintados são trocados na festa da Páscoa, a qual é 
interpretada tanto para os católicos como para os 
ortodoxos como o renascimento da fé; da mesma 
maneira, Kandinsky quer que os quadros propiciem 
a redescoberta do “espiritual na arte”. O ovo, como 
símbolo, é a vida em potência e, na tradição reli-
giosa, a alma. Os quadros de Kandinsky reme-
tem a um olhar como efeito de simpatia, o que 
acontece também com 
os motivos geométricos 
das pêçankas: determina-
da articulação entre cor e 
forma é elaborada com o 
intuito de atrair determina-
do efeito na vida de quem 
recebe o presente.

Quanto à pintura sobre vi-
dro, Kandinsky travou contato 
com essa tradição em 1889, 
quando da sua viagem à pro-
víncia de Vologda, 480 quilô-
metros ao norte de Moscou. 
Como o próprio artista escreve 
em Rückblicke (traduzido para o 
português por Antônio Pádua Da-
nesi como Um Olhar sobre o Pas-
sado): “As impressões posteriores, 
particularmente fortes, que co-
nheci quando era estudante e que 
atuaram de maneira decisiva sobre 
vários anos de minha vida, foram 
Rembrandt no Ermitage de São Pe-
tersburgo e minha viagem ao governo 
de Vologda, para onde fui enviado na 
qualidade de etnógrafo e jurista pela 
Sociedade Imperial de Ciências Natu-
rais, Antropologia e Etnografi a de Mos-
cou. Minha missão era dupla: estudar 
o direito criminal camponês na popu-
lação russa (tentar estabelecer os 
princípios do direito primitivo) e reco-
nhecer as sobrevivências da religião 
pagã que subsistiam na população 
siriana de camponeses e caçadores 
em via de desaparecimento”.

Entre 1911 e 1912, Kandinsky vai 
pintar uma série de quadros com 
temas religiosos mediante esta 
técnica. De dimensões peque-
nas, as pinturas sobre vidro que 
Kandinsky faz nessa época são 

ressonâncias dos ícones da cultura 
religiosa eslava, em que o artista encon-

trou outro forte elemento de sua estética: o 
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plano bidimensional ligado à imagem epifânica. Numa dessas obras, St. George 
I, Kandinsky encontra no ícone do santo uma referência a uma das imagens 
de seu período ainda fi gurativo – o cavaleiro – que no ano seguinte daria nome 

ao seu grupo dissidente da New Künstlervereinigung 
München (Nova Associação de Artistas de 

Munique); Der Blauer Reiter (O Cavalei-
ro azul). No quadro, há o reforço da 

estrutura da imagem que Kan-
dinsky sempre pintou com o 

cavaleiro voltando sua lan-
ça no sentido contrário 
ao do movimento do ca-

valo. Tomemos 
então a 
leitura 

que Ulrick 
Becks-Malorny 

faz desse elemento: 
“A idéia de uma síntese 

de todas as artes, síntese em 
que convergem todas as forças 

espirituais, es-
tava largamente 

difundida na elite inte-
lectual da época. Estava es-

treitamente ligada ao conceito de 
que só a arte poderia vencer o pensamen-

to materialista. Foi no Cavaleiro Azul (Der Blauer 
Reiter), fi gura-chave da iconografi a de Kandinsky, que 

recaiu o papel do vencedor face ao material e ao não espiri-
tual. O motivo do cavaleiro acompa-

nha o trabalho de Kandinsky desde o início até à sua dissolução em formas abstratas e 
aparece em inúmeras variações: fi gura romântica e de fábula, cavaleiro da Idade 
Média (...) o cavaleiro é sempre um símbolo da procura e do encontro, da 

luta e de um enfrentar de novos desafi os. O motivo do 
cavaleiro aparece em numerosas xilogravuras, desenhos e 
pinturas sobre vidro e, em 1912, inspirará o título e a capa 
do Almanaque do Cavaleiro Azul”.

Embora a análise iconográfi ca não seja o 
objetivo do nosso ensaio, o peso que Kandinsky reserva a essa imagem revela algo 
sobre sua atitude frente às relações entre a arte e o mundo, o que acreditamos jus-
tifi car a inclusão dela. Acreditamos que o romantismo está muito mais na escolha de 

um tema popular e religioso do que na fi gura em si. Para Mário de Micheli, esta ‘volta às raí-
zes’ denota uma das marcas históricas que contribuirão para o surgimento das vanguardas no 
início do século XX: a ruptura pós-Comuna de Paris da unidade dos valores do século XIX, que 
colava a arte ao real. Diante de uma sociedade que não acolhe mais arte, cria-se uma ‘poética 
da evasão’. Dentro dessa perspectiva, os ‘cavaleiros’ de Kandinsky sempre têm sua combativi-
dade apontada para o resgate de uma ingenuidade perdida (fundamentalmente um propósito 
romântico), enquanto que o fl uxo que os impele adiante no tempo, ou seja, as condições históricas 
do presente dele, mostra-se como um impulso instintivo, portanto, impassível de racionalização, 
como uma sociedade em marcha para uma guerra. Micheli acrescenta: “Não seria o 
caso de falar dessa concepção kandinskiana se ela não revelasse em cheio a crise 

em que haviam caído os intelectuais europeus 
depois de 1848 e depois de 1870. No caso de 
Kandinsky, devemos também lembrar a impres-
sionante involução dos intelectuais russos depois 
do fracasso da revolução de 1905. Ele permane-
ceu intimamente ligado a seu país; de 1903 a 1905 
esteve diversas vezes na Rússia e não há dúvida de 
que o refl uxo revolucionário, com o deslizamento dos 
intelectuais para posições místicas, também tenha 
tido sobre ele uma infl uência toda especial”.

Se o homem do começo do século XX perdeu sua alma, 
Kandinsky quer com sua pintura reencantar o mundo por 
meio da revelação da alma das coisas. Como então 

estabelecer contato com essa dimensão? Kandinsky coloca como imperativo da 
arte o que ele denomina de “necessidade interior”. Ele escreve: “Enfi m, é necessário es-
tabelecer este princípio; o essencial não é que a forma seja pessoal, nacional, de belo estilo, 
que corresponda ou não ao movimento geral da época, que se aparente ou não a um grande 
número ou a um pequeno número de formas, que seja isolada ou não; o essencial, na questão 
da forma, é saber se ela nasceu de uma necessidade interior ou não”.

Para entender esta ‘interioridade’, podemos tomar o texto Introdução 
à Metafísica do fi lósofo Henri Bergson como contraponto ao que 

Kandinsky está propondo. Na nota introdutória do ensaio, Berg-
son fundamenta as diferenças entre a ciência e a metafísica: 
“Desde então, fomos levados a precisar mais a signifi cação 
dos termos metafísica e ciência. Somos livres para dar 
às palavras o sentido que queiramos, contanto que 
tomemos o cuidado de defi ni-lo: nada im-
pediria de chamar ‘ciência’ ou ‘fi losofi a’, 
como se fez durante muito tempo, toda 

a espécie de conhecimento. Poderíamos 
mesmo, como dissemos em outra parte, 

englobar tudo na metafísica. Contudo, é in-
contestável que o conhecimento aponta para 

uma direção bem defi nida quando dispõe seu objeto em vista da medida, 
e que marcha em sentido diferente, inverso mesmo, quando se libera de 

todo pressuposto de relação e de comparação, para simpatizar com a 
realidade. Mostramos que o primeiro método conviria ao estudo da 

matéria, e, o segundo, ao do espírito, que há, aliás, interferên-
cia recíproca dos dois objetos e que os dois métodos 

devem prestar-se auxílio mutuamente”.

De acordo com o fi lósofo francês, a dife-
rença entre o conhecimento científi co e o 

metafísico reside então no fato de que este é re-
sultante de uma exterioridade ao objeto, enquanto 

que o primeiro surge da coincidência entre o observa-
dor e o que está sendo observado. Portanto, da metafí-

sica incorre a simpatia própria da condição de uma experiência 
absoluta do conhecimento ao qual a metafísica se propõe. Como Kan-
dinsky quer constituir sua estética em oposição ao positivismo científi co, é jus-
tamente neste fl anco que fará incidir seus argumentos em prol do ‘espiritual’. 
A proposição que o artista sustenta de uma arte em estado puro corresponde 
a uma situação em que a obra e o observador fundem-se. O quadro não é 
então uma coisa a ser observada, senão incorporada numa duração, enten-
dendo esse conceito nos termos bergsonianos, ou seja, uma continuidade 
não passível de segmentação, que marca a singularidade da experiência 
vivida e na qual os estados psicológicos não possuem limites defi ni-
dos, prolongando-se uns nos outros.

Kandinsky elimina o objeto da arte eliminando a arte como 
objeto. Para que tal operação seja possível é necessário 
que o olhar seja diferente daquele afi rmado pelo posi-
tivismo. Esse olhar deve surgir de uma “necessidade 
interior” no sentido do que Bergson propõe como 
intuição – contrária à análise que multiplica os 
pontos de vista (cubismo?) em redor de seu objeto, 
esta é apresentação de um absoluto à consciência pela ação 
da simpatia –. Tal interioridade é, segundo Bergson, o próprio nível on-

tológico: 
“Há uma 
r e a l i d a d e , 
ao menos, que 
todos apreende-
mos de dentro, por intui-
ção e não por simples aná-
lise. É nossa própria pessoa 
em seu fl uir através do tempo. 
É nosso eu que dura. Podemos 
não simpatizar intelectualmen-
te, ou melhor, espiritualmente, 

com nenhuma outra coisa. Mas simpatiza-
mos, seguramente, conosco mesmos”.

A interioridade de quem contempla a obra é necessária 
para que o quadro seja completado. “Consciência signifi ca 

memória”, afi rma Bergson, demonstrando que o ser está 
sempre em devir na duração, pois: “Não há 

dois momentos idênticos num ser conscien-
te. Tomemos o sentimento mais simples, 

suponhamo-lo constante, absorvamos 
nele a personalidade inteira: a consciência 

que acompanhará esse sentimento não 
poderá permanecer idêntica a si mesma 
durante dois momentos consecutivos, pois o 

momento seguinte contém sempre, além do precedente, a 
lembrança que este lhe deixou”.

O mundo, o artista, o quadro e quem o contempla são um prolongamento 
único do espírito da arte – cada um com sua particularidade. Por isso, não mais 

objetos, mas tudo num movimento contínuo, como o lento evanescer das fi guras ao 
longo da produção de Kandinsky. Sua pintura passa lentamente por um processo de rea-

dequação. Kandinsky não promove cortes abruptos, mas deixa que o devir seja o solvente de 
sua sensibilidade, prolongando a memória de um quadro no seguinte, até liberar o pictórico no 

plano da intuição. Foi essa a ‘necessidade interior’ sobre a qual edifi cou sua estética.

* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da USP, professor de jornalismo em instituições da região Oeste do Estado 
e jornalista da Gazeta do Paraná

** Referências disponíveis em: blogdoalt.wordpress.com
*** Ilustrações da capa, do editorial e das páginas 4 e 5: obras de Kandinsky G
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Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Velocidade Sem Limites (legendado)Sala 1: Velocidade Sem Limites (legendado) – ação – sexta 16h30 e 
19h15; sábado, domingo e quarta 16h40 e 19h10; segunda e terça 20h; 
quinta 16h30 e 19h15.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado)As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – sex-
ta 21h; sábado, domingo e quarta 14h e 20h55; segunda e terça 16h30; 
quinta 21h.

Sala 2: Os reis da Rua (legendado)Sala 2: Os reis da Rua (legendado) – policial – sexta sábado, domingo e 
quarta 16h30 e 19h; segunda e terça 19h45; quinta 16h30 e 19h.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
sexta 21h15; sábado, domingo e quarta 14h15 e 21h05; segunda e terça 
16h45; quinta 21h15.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Agente 86 (legendado) Sala 1: Agente 86 (legendado) – comédia – sexta 16h40, 19h e 21h20; 
sábado, domingo e quarta 14h30, 16h40, 19h e 21h20; segunda, terça e 
quinta 16h40, 19h e 21h20.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (dublado)Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (dublado) – comédia – sexta 17h, 19h e 21h.

Sex And The City – O Filme (legendado)Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – sábado a quinta 15h, 
18h e 21h.

Sala 3: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Sala 3: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aven-
tura – sexta 19h10 e 21h30; sábado, domingo e quarta 16h40; segunda, 
terça e quinta 18h40.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta 
16h; sábado, domingo e quarta 14h; segunda, terça e quinta 16h.

Sala 4: O Incrível Hulk (dublado)Sala 4: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta 16h40, 19h e 21h20; 
sábado, domingo e quarta 14h20, 16h40, 19h e 21h20; segunda, terça e 
quinta 16h40, 19h e 21h20

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: O Incrível Hulk (dublado)Barigüi 1: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 12h20 
e 14h45.

O Incrível Hulk (legendado)O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 17h10, 19h35, 22h00.

Barigüi 2: Casamento em Dose Dupla (legendado)Barigüi 2: Casamento em Dose Dupla (legendado) – comédia – sexta e 
sábado 12h25, 14h50, 17h15, 19h40, 22h05, 00h10; domingo a quin-
ta 12h25, 14h50, 17h15, 19h40, 22h05, 00h10.

Barigüi 3: Sex And The City – O Filme (legendado) Barigüi 3: Sex And The City – O Filme (legendado) – diariamente – sexta 
12h10, 15h05, 18h20 e 21h35; sábado e domingo 12h10, 15h05 e 
21h35; segunda a quinta 12h10, 15h05, 18h20 e 21h35.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação – sábado e domingo 18h05

Barigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Barigüi 4: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – 
aventura – diariamente 13h.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta e sábado 15h35, 18h10, 20h45 e 23h30; domingo a quinta 
15h35, 18h10 e 20h45. 

Barigüi 5: Fim dos Tempos (legendado)Barigüi 5: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – sexta e 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Algumas difi culdades na vida social e familiar estão previs-
tas. Cuide também da saúde, da reputação e principalmen-
te de seu dinheiro, pois está predisposto a gastar a esmo. 
Ótimo aos estudos.

Presságios dos mais favoráveis a você. Propício aos encon-
tros amorosos, para reatar velhas amizades, para harmoni-
zar-se com parentes e para entender-se perfeitamente com 
os amigos. Êxito social.

Terá uma idéia feliz a respeito dos seus próprios assuntos. 
Adote uma atitude mental positiva e otimista e tudo sairá 
bem. Mas não deixe de analisar as prováveis soluções colo-
cadas por terceiros.

Suas possibilidades de êxito serão ampliadas hoje, de acor-
do com a disposição que levantar para o trabalho. Enfrente 
as pequenas difi culdades com entusiasmo. Não esmoreça. 
Fase excelente. 

Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pes-
soal. Suas idéias serão analisadas e alcançarão êxito. Dia 
em que receberá boas sugestões para solucionar de vez 
suas difi culdades fi nanceiras.

Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada po-
derá ressentir-se de falta de atenção. Cuide para que seu 
poder de concentração e discernimento estejam favoreci-
dos e aprimorados hoje e sempre. 

Se puder, vá ao teatro e terá oportunidade de aprender al-
guma coisa boa enquanto se diverte em companhia das 
pessoas que estima. Contudo, evite revelar seus segredos 
por que será prejudicado. 

Dia em que receberá o amor puro, verdadeiro e desinteres-
sado de amigos, entes queridos e da pessoa amada. Con-
tudo, terá algumas difi culdades com os fi lhos ou aborreci-
mento com os pais. 

Dia em que poderá prosperar pela infl uência do cônjuge, 
trazer e ter sucesso nas pesquisas e em tudo que está rela-
cionado com o ocultismo. Cuide da saúde, da reputação, e 
não faça novos negócios.

Os assuntos bancários e fi nanceiros ocupam um lugar im-
portante e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter 
que solucionar uma questão de grande importância. Tenha 
perseverança e otimismo.

Os fl uxos indicam um bom dia que se inicia para você. As 
pessoas a sua volta deverão colaborar bastante, a felici-
dade matrimonial e familiar será evidente e lucrará pelo 
esforço no trabalho.

Hoje, você estará com o espírito elevado, traduzindo isso 
em sua disposição para ser cortês. Aproveite para tratar 
de assuntos importantes. O relacionamento com a pessoa 
amada tende a melhorar.

sábado 13h40, 15h40, 17h40, 19h45, 21h55 e 00h00; domin-
go a quinta 13h20, 15h40, 17h40, 19h45 e 21h55.

Barigüi 6: Agente 86 (legendado)Barigüi 6: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 12h30, 15h10, 17h30, 
19h50 e 22h10.

Barigüi 7: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Barigüi 7: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – sábado 21h50.

Sex And The City – O Filme (legendado)Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – sexta, domingo, segunda, terça, 
quarta e quinta 21h50.

Treinando o Papai (dublado)Treinando o Papai (dublado) – comédia – diariamente 12h15, 14h40, 17h05 e 19h30.

Barigüi 8: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado)Barigüi 8: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamente 
12h05,  15h00 e 18h00.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado)As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – diariamente 12h30, 
15h10, 17h30, 19h50 e 22h10.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Agente 86 (legendado)Estação 1: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 12h, 14h25, 16h50, 19h15, 
21h40 e 00h05.

Estação 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado)Estação 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – diaria-
mente 20h45 e 23h40.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado)As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta 12h, 14h55 e 
17h50, segunda a quinta 12h e 17h50.

Kung Fu Panda (dublado) Kung Fu Panda (dublado) – animado – sábado e domingo 15h45.  

Estação 3: Casamento em Dose Dupla (legendado) Estação 3: Casamento em Dose Dupla (legendado) – comédia – diariamente 13h25, 
15h30, 17h35, 19h50, 21h55 e 00h.

Estação 4: Sex And The City – O Filme (legendado) Estação 4: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – diariamente 13h30, 
16h30, 19h30 e 22h30.

Estação 5: Fim Dos Tempos (legendado) Estação 5: Fim Dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 16h, 18h, 20h, 
22h e 00h.

Speed Racer (dublado)Speed Racer (dublado) – aventura – diariamente 13h15.

Estação 6: O Incrível Hulk (dublado)Estação 6: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 12h15, 14h40, 17h15, 
19h40 e 22h05.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado)As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamente 12h20, 
15h15 e 18h10.

Estação 7: Treinando o Papai (dublado)Estação 7: Treinando o Papai (dublado) – comédia – 12h05, 14h20, 16h40, 19h10 e 21h30.

Estação 8: O Incrível Hulk (legendado)Estação 8: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 13h55, 16h20, 18h45, 
21h10 e 23h35.

Estação 9: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado)Estação 9: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – diaria-
mente 17h40 e 20h15 e 22h50.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – diariamente 
12h30 e 15h05.

Estação 10: Agente 86 (dublado) Estação 10: Agente 86 (dublado) – comédia – diariamente 13h25, 15h50, 18h15, 
20h40 e 23h15.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado)Cine Catuaí 1: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta, 
sábado, domingo e quarta 15h e 17h45; segunda, terça e quinta 16h e 18h30.

Jogo do Amor em Las Vegas (legendado)Jogo do Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – diariamente 21h.

Cine Catuaí 2: O Guerreiro Didi e a Ninja LiliCine Catuaí 2: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – infantil – sexta 15h30 e 17h30; sábado 
e domingo 14h, 16h e 18h; segunda, terça e quinta 16h e 19h; quarta 15h30 e 17h30; 
quinta 16h e 19h.

Sex And Tha City – O Filme (legendado)Sex And Tha City – O Filme (legendado) – comédia – sexta e sába-
do 20h e 22h30; domingo a quinta 21h. 

Cine Catuaí 3: O Incrível Hulk (dublado)Cine Catuaí 3: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta 16h45 e 19h; sábado, 
domingo e quarta 14h30, 16h45 e 19h; segunda, terça e quinta 16h30e 21h.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 22h; segunda, terça e quinta 29h.

Cine Catuaí 4: Agente 86 (dublado) Cine Catuaí 4: Agente 86 (dublado) – comédia – sexta, sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h45, 19h e 21h30; segunda, terça e quinta 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 5: Fim dos Tempos (legendado) Cine Catuaí 5: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – sexta 16h30, 19h30 e 
21h; sábado e domingo 15h15, 17h, 20h e 21h45; segunda, terça, quarta e quinta 
16h30, 19h30 e 21h.

Cine Catuaí 6: Agente 86 (legendado)Cine Catuaí 6: Agente 86 (legendado) – comédia – sexta, sábado, domingo e quarta 
14h45, 17h, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 17h15, 19h15 e 21h15.

Cine Catuaí 7: O Incrível Hulk (legendado) Cine Catuaí 7: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 
15h, 17h15, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 16h15, 19h e 21h15.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  

Sala 1: Treinando o Papai (dublado) Sala 1: Treinando o Papai (dublado) – comédia – sexta 19h45 e 22h10; sábado e 
domingo 17h30, 19h45 e 22h10; segunda a quinta 19h45 e 22h10.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sexta 
19h15; sábado e domingo 16h30 e 19h15; segunda a quinta 19h15.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado)Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (dublado) – aventura – diariamente 22h.

Sala 3: O Incrível Hulk (dublado)Sala 3: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h10, 19h30 e 22h15.

Sala 4: Efeito Dominó (legendado) Sala 4: Efeito Dominó (legendado) – ação – sexta 20h15 e 22h30; sábado e do-
mingo 18h, 20h15 e 22h30; segunda a quinta 20h15 e 22h30.

Cineplex  Cineplex  

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 – 
diariamente 18h50 e 21h20.

O Melhor Amigo da Noiva (legendado)O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – sexta16h50; sába-
do e domingo 14h30 e 16h50; segunda a quinta 16h50.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – dia-
riamente 15h45 e 18h45.

Quebrando a Banca (legendado)Quebrando a Banca (legendado) – ação – diariamente 21h30.

Sala 3: O Incrível Hulk (legendado)Sala 3: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 14h50, 17h10, 
19h30 e 21h50.

Sala 4: Agente 86 (legendado) Sala 4: Agente 86 (legendado) – aventura – sexta 17h, 19h20 e 21h40; sábado e 
domingo 14h45, 17h, 19h20 e 21h40; segunda a quinta 17h, 19h20 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

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 19h20 e 21h30; sábado e domingo 16h, 19h20 e 21h30; segunda a quinta 
19h20 e 21h30.

Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) Sala 2: O Melhor Amigo da Noiva (legendado) – comédia romântica – diariamente 
19h30.

Homem de Ferro (legendado)Homem de Ferro (legendado) – aventura – sexta 21h15; sábado e domingo 
16h30 e 21h15; segunda 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
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Novelas

A FavoritaA Favorita

Os MutantesOs Mutantes

Água na BocaÁgua na Boca

PantanalPantanal

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

SBT - 22h00

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Ernesto comemora que terá alta do hospital. Fredo mostra a foto de Valente 
e diz estar à procura dele. Gabriela lembra que Valente sofreu um atentado e fi ca des-
confi ada de Fredo. Taveira chega perto de Marcelo e dispara um dardo tranqüilizante. 
Marcelo desmaia e Taveira vai mordê-lo, mas Nati chega bem na hora e vê a cena. 

TERÇA - Viviane diz a Tati que ela terá que ajudar em casa. Fúria avança em Pachola e 
Vavá protege o pai. Vlado diz que sua maldição não tem cura. Ísis diz que quer uma vida 
normal no continente. Meduso sai para o apartamento de Simone com o objetivo de 
exterminar Maria. Gór pede mais um favor a Metamorfo e ordena que ele lhe beije. 

QUARTA - Eugênio entrega uma aliança para Ágata e avisa que dentro há um interco-
municador pessoal para manterem contato. Tati chora por Viviane e Guiga discute com 
a ex-mulher. Meduso revista o apartamento e ameaça Simone e Marisa, caso elas não 
digam onde está Maria. Simone conta que Maria foi para ilha para salvar os bebês. 

QUINTA - Esmeralda faz um gesto discreto para Ernesto, sem que Meduso veja, e come-
ça a seduzir o mutante. Meduso pede um beijo à  Esmeralda e ela se aproxima, jogando 
charme. Mariana diz que chegou a hora de colocar em prática seu plano para fugir da 
cela, mas antes precisa enganar Juli. 

SEXTA - Carvalho vai à sede da Depecom fazer uma visita a Miguel e Aline. Lucas e 
Janete discutem com a mãe e Cassandra diz que precisa arrumar um jeito de se livrar 
de Ágata e Aquiles. Vlado convence Ísis a morder o pescoço de Rosa, mas no último 
instante ela desiste. Rosa acorda no meio da discussão e aproveita para fugir. 

SÁBADO - Gabriela resolve contar para Marta tudo o que ela sabe sobre Valente. Fredo 
e Paglia aterrorizam Lupo e avisam que irão acabar com ele. Janete tem uma visão de 
Juli e Samira com os bebês e diz que Maria irá fazer mal às crianças. Vlado conta que 
encontrou um barco escondido na praia e comemora com Ísis. 

SEGUNDA - Miquelina diz que não vai mais interferir na vida de Mari. Um aluno do 
cursinho coloca um envelope suspeito dentro da mochila de Zico. Maria diz para Pa-
olo que sabia que Françoise estava grávida. Carlo e Théo querem ajudar Zico, mas 
ele não quer envolver ninguém. Gianini liga para Françoise e grava a ligação com ela 
dizendo para ele acabar com os Bellini. 

TERÇA - Dois policiais chegam ao cursinho procurando por Zico. Alex liga para Dani 
e pede para falar com ela antes do casamento. Os policiais encontram drogas na 
mochila de Zico e o levam preso. Gianini entrega a Alex uma gravação que incrimi-
na Françoise. Alex prepara um piquenique romântico para Dani e diz que estará 
sempre ao seu lado. 

QUARTA - No seu celular, Luca recebe uma foto do Mamma Mia em chamas antes 
de assinar os papéis do casamento. Françoise deixa escapar que está envolvida 
com a trapaça no Mamma Mia. Érika conta sobre o desastroso casamento de Dani 
e Luca para Alex. Uma ambulância leva Paolo para o hospital. 

QUINTA - O delegado liga para Françoise, mas ela não atende e joga o aparelho no 
chão. Dani defende Françoise para Luca e pede para ir ao enterro de Paolo. Alfredo 
acorda e não entende o que aconteceu no Mamma Mia. Théo e Juliano tentam tirar 
Zico da cadeia. Maria acorda e não se lembra de nada o que aconteceu. 

SEXTA - Todos estão reunidos no velório de Paolo. Jean-Paul e Danielle observam de 
longe. Guido atende telefonema de Fatinha dizendo que Maria sumiu. Manoela vê 
Jean-Paul ao longe e vai falar com ele. Zico perde a bolsa de estudos que tinha no 
cursinho. Lulu leva Maria para descansar no quarto de Françoise.

SEGUNDA - Joventino cuida de Maria Marruá e tranqüiliza sua fi lha, Juma, dizendo 
que a mãe não vai morrer. De volta ao Pantanal, Leôncio conta a Filó que terá que 
vender quase todos os seus bois para poder pagar as terras que comprou em São 
Paulo. rma conta para o pai que decidiu ir até o Pantanal para rever José Leôncio. 

TERÇA - Zé Leôncio fi ca surpreso ao vê-la e desconfi a da presença dela na fazenda.  
No Rio de Janeiro, Madeleine não acredita na versão de que sua irmã está em Punta 
del Leste e diz a à mãe que tem certeza que ela foi para o Pantanal atrás de seu 
marido. Madeleine diz a Gustavo que pretende pedir o desquite para José Leôncio. 

QUARTA - Irma diz a Zé Leôncio que se entregou a ele por amor e que está disposta 
a viver com ele no Pantanal. Madeleine pressiona a irmã e pergunta se ela esteve 
com José Leôncio. Seis anos depois, Antero morre depois de jogar uma partida de 
poker com o neto. Mas, antes diz a ele que seu pai está vivo. 

QUINTA - Irma escreve para Zé Leôncio e conta sobre o falecimento de seu pai. Irma 
conta para  o sobrinho que seu pai está vivo e pede a ele que não comente nada 
com sua mãe e sua avó. Alguns anos mais tarde, chega ao Pantanal uma jovem 
com a missão de matar Maria. Ela é fi lha do homem que Gil matou no Paraná e está 
disposta a vingar a morte do pai. 

SEXTA - Maria Marruá é surpreendida no rio pelo matador, luta com ele, mas sucum-
be ao ser atingida por um disparo à queima roupa. Juma se desespera ao encontrar 
a mãe morta e diante do corpo jura que nunca mais vai chorar na vida. Tibério e 
Tadeu socorrem o homem que matou Maria Marruá e Zé Leôncio o acolhe. 

SÁBADO - Zé Leôncio visita Tenório, o proprietário da fazenda vizinha, e lá conhece 
Guta a fi lha do fazendeiro. Zé Leôncio recebe carta do fi lho e se emociona quando 
lê que ele quer conhecê-lo. Zé Leôncio envia um telegrama para o fi lho. Jove recebe 
a mensagem, comemora com a tia e parte imediatamente para o Pantanal. 

SEGUNDA - Rogério tenta beijar Bruna, mas ela se esquiva. Elzinha convence Daniel a se 
apresentar com ela no concurso. Frau Herta se veste com algumas roupas de Laura. Seu 
Memé e Jovelina fl agram Peixe tentando roubar a bolsa de uma convidada. Otávia volta 
para casa mais cedo. Frau Herta se desespera. 

TERÇA - Frau Herta tira a roupa de Laura, mas esquece de tirar a echarpe. Otávia pergunta 
a Frau Herta porque ela está usando uma echarpe de Laura e diz que sabe que ela é apaixo-
nada por Natércio. Frau Herta faz mil elogios a Otávia para convencê-la de não contar nada 
sobre o que viu. Afonso diz a Bruna que Rogério teve muita sorte de encontrá-la. 

QUARTA - Elzinha percebe o interesse de Afonso em Bruna. Daniel diz a Laura que fi cou 
muito emocionado de poder dançar com Virgínia. Virgínia convida Elzinha e Margarida para 
um banho de piscina na casa de Natércio. Dr. Madeira comunica a Laura que não poderá 
mais ser seu advogado. Laura vai atrás de Natércio no tribunal.

QUINTA - Laura grita que irá se separar e conseguir um advogado capaz de enfrentar Na-
tércio. Elzinha fl agra Afonso e Frau Herta conversando no banheiro feminino do tribunal. 
Margarida, Franzé e Lindalva fi cam encantados com o tamanho da casa de Natércio. Frau 
Herta repreende Virginia por trazer convidados para casa sem avisá-la.

SEXTA - Elzinha conta a Iracema que Daniel pretende levar Laura para se tratar nos Estados 
Unidos. Rosa registra tudo. Natércio conversa com Rogério sobre o desempenho de Afonso 
no escritório. Rosa conta a Frau Herta a conversa entre Elzinha e Iracema.Natércio promove 
Afonso a advogado júnior.

SÁBADO - Iracema fi ca desconfi ada ao ver Rosa com um pingente de ouro. Frau Herta conta 
a Natércio que Daniel planeja viajar com Laura. Pedro leva Divina para passear em um dos 
carros de Natércio. Natércio chama Daniel para uma conversa sobre Laura. Natércio se 
oferece para fi nanciar a viagem de Laura aos Estados Unidos.

SEGUNDA - Joana diz que Guilherme não vale nada, e Norma rebate, afi rmando que a 
dermatologista é uma recalcada. Sônia bate na casa de Helena, que explica que Mateus 
saiu. Alex é atropelado. Joana e Guilherme se encontram na porta do colégio de Domini-
que. Joana diz a Dominique que Guilherme tem outra namorada.

TERÇA - Guilherme nega estar namorando outra pessoa. Joana fi ca com pena de Domi-
nique e não desmente. Rakelli faz limpeza de pele em José Henrique e tenta achar a pro-
curação. Gaspar leva fl ores e convida Ivete para sair. Norma dá um beijo em Guilherme. 
Klaus e Dominique fl agram os dois.

QUARTA - Guilherme tenta disfarçar, mas Dominique vai embora chorando. Gaspar e Ivete 
se reconciliam. Márcia se interessa quando Olavo diz que no colar há o mapa do local sagra-
do. José Henrique chama Rakelli para uma limpeza de pele. Celso marca encontro com Nor-
ma e diz que ela está prestes a ser desmascarada. Guilherme ouve a conversa dos dois.

QUINTA - Márcia descobre que o colar de Olavo já foi passado adiante pelo comprador. 
Rakelli acha a procuração. Robson diz a Rakelli que José Henrique precisa assinar uma 
procuração passando tudo de volta para Olavo. Norma vê a polícia no local do encontro e 
vai embora. Guilherme persegue Celso, que foge de carro.

SEXTA - Alex, Márcia e Sônia resgatam o colar e descobrem que só Olavo poderá decifrar 
os desenhos. Rakelli faz José Henrique assinar a procuração. Olavo promete a Sônia que 
volta com ela para Amazônia se ela lhe trouxer o colar. Ciro informa Guilherme que a 
Singular está pedindo três milhões de indenização.

SÁBADO - Ciro alerta que os bens de Guilherme serão tomados pela justiça, mas que 
existe a possibilidade de a Singular fazer acordo. Olavo diz a Sônia que falta um pedaço 
do caminho para chegar ao lugar sagrado. Suzy aconselha Norma a fazer um acordo com 
Guilherme. Sônia consegue abrir o medalhão e encontrar o resto do mapa.

SEGUNDA - Donatela dá uma passagem para Flora. Donatela tira uma foto de Flora. 
Zé Bob se apresenta para Camila e lhe dá um brinquedo. Donatela distribui panfl e-
tos com a foto da rival, alertando que ela é uma assassina. Camila descobre que Zé 
Bob é seu pai. Zé Bob mostra o panfl eto para Flora e pede explicações.

TERÇA - Flora garante a Zé Bob que é inocente. Lara exige explicações de Irene por 
ter mentido sobre sua mãe biológica. Céu dá um beijo em Cassiano e foge. Rita 
insiste que Zé Bob não é pai de Camila. Irene conta para Flora que Lara descobriu a 
verdade e se sente enganada. Flora exige conversar com Lara. 

QUARTA - Lara diz a Flora que sabe que ela planejou tudo e que estudou a sua vida 
para se aproximar. Flora grita que é inocente e que Donatela matou Marcelo. Flora 
garante que vai provar. Darlei tem um acidente de caminhão. Cida, que seguia atrás, 
se desespera. Lara encontra Donatela no apartamento em reforma.  

QUINTA - Lara se surpreende ao ver Dodi no apartamento. Lara pede a Donatela 
detalhes do crime. Donatela conta ainda que Cilene a salvou, porque Flora ia matá-
la também. Zé Bob descobre na lanchonete o nome verdadeiro de Flora. Zé Bob diz 
que Flora mentiu. Lara vaga pelo jardim do rancho e dá de cara com Flora.  

SEXTA - Flora pede que Lara investigue. Cida manda que Darlei seja feliz com a mu-
lher e os fi lhos. Zé Bob se confronta Donatela em um leilão benefi cente. Dodi chega. 
Donatela mente que está namorando Zé Bob. Cida adormece e perde a direção do 
caminhão. Gonçalo se choca ao ver Irene e Flora juntas. Lara procura Cilene. 

SÁBADO - Lara pede a Cilene sobre o crime. Lara estranha a versão de Cilene, pois é 
diferente da que Donatela contou. Silveirinha diz a Lara que Donatela e Marcelo se 
desentenderam depois do seqüestro do fi lho e que ele saiu de casa para viver com 
Flora. Homens colocam Flora em um carro e ela se vê cara a cara com Gonçalo.
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O Trem da Vida de Radu Mihaileanu saiu cerca de meio ano 
depois de A Vida é Bela de Roberto Benigni. Pudera, o se-
gundo tinha uma certa garantia de ganhar alguma coisa no 
Oscar daquele ano, principalmente depois que João Paulo II 
revelou ter chorado numa das exibições teste. Logicamente 
numa situação dessas é normal a antecipação e a pressa 
em lançar o fi lme a tempo de poder concorrer ao prêmio 
da academia. Resultado: três Oscar para a produção italia-
na, inclusive o estranho prêmio de melhor ator para o pró-
prio Benigni, que para quem não conhece é uma espécie 
de ‘Didi’ para adultos italianos.

Não se tire o mérito, A Vida é Bela é um fi lme bonito, 
mas um fi lme que não faz jus ao Holocausto. Aliás, como 
a maioria dos fi lmes que procuram tratar do tema aos 
moldes do cinema comercial. É o caso também de A 
Lista de Schindler de Steven Spielberg. Numa conversa 
com o roterista de Eyes Wide Shut (De Olhos Bem Fe-
chados), Stanley Kubrick perguntava se ele lembrava de 
algum fi lme que já tivesse falado sobre o holocausto em 
Hollywood, o roteirista citou alguns nomes antes de citar 
Schindler, ao qual Kubrick devolveu: “Aquilo é um fi lme 
sobre o sucesso, não acha? O Holocausto é sobre 6 mi-
lhões de pessoas que foram exterminadas, A Lista de 
Schindler é sobre 600 que não foram. Mais algum?” .

A Vida é Bela segue o molde do fi lme de mainstream, 
centralizando-se em uma família, que apesar das lágri-
mas é redentor. E como sabemos historicamente ne-
nhum confl ito em que uma etnia foi dizimada quase que 
completamente poderia ser redentora. Alguém chamaria 
de redentora a história dos indígenas das Américas?

Agora você pode gostar ou não de Trem da Vida, porém 
esse erro ele não comete, pois da mesma maneira que 
o fi lme italiano, ele injeta humor no assunto, embora 
seja um humor bem mais preso à História do que o hu-
mor físico do outro. Poderia se dizer que Trem da Vida é 
uma comédia que não desce sem engasgar. 

A fi ta fala sobre judeus de uma pequena vila da Ro-
mênia que conseguem comprar um trem e planejam 
disfarçar-se de nazistas e fi ngir que levam os judeus 
para os campos de concentração, enquanto os con-
duzem à ‘terra prometida’. Numa comédia normal 
isso cairia facilmente em piadas chulas e quem sabe 
até anti-semitas, o que não acontece aqui, em que o 
respeito pela tragédia se mantém acima de qualquer 
riso, o que lhe rende uma reverência maior. 

Ainda não ‘O’ filme sobre o assunto, porém, a 
arte apesar de seu poderio por vezes pode sentir-
se intimidada diante de assuntos aos quais nem 
mesmo se tem como explicar, ainda mais quan-
do continuam acontecendo em menor escala e 
de maneira disfarçada, seja com os já citados 
indígenas, sem-terras, negros, homossexuais e 
outros que estão à margem.

O fi lme Trem da Vida será exibido neste sábado, 
dia 28/06, às 19h30, no Sesc Cineclube Silenzio. A 
entrada é gratuita.
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(por((Vander Colombo*((CASCAVEL | PR((

Lebowski pode relevar muita coisa, como o quão importante é pagar o aluguel, 

o ar-condicionado com problema, um dia ruim no boliche, outro mês longe do 

dinheiro, mas não – defi nitivamente, não – ter o tapete da sala mijado. O fato 

de quase ter sido afogado na privada por capangas de um agiota que o 

confundiram com um milionário não tem nenhuma im-

portância diante do fato de que seu tapete foi 

violado por marginais. Isso sim é indignante 

e ele tem de ser recompensado por isso.

O que se segue é uma cadeia de aconte-

cimentos impensáveis na vida do ‘Cara’, 

como gosta de ser chamado. Uma con-

fusão proporcionalmente hilariante que 

delineia essa que é uma das melhores 

comédias da década de 1990. Uma 

obra-prima cuja essência remonta Far-

go, O Homem Que Não Estava Lá e até 

Barton Fink, todas assinadas pela dire-

ção de Joel, produzidas por Ethan e rotei-

rizadas por esses dois Cohen geniais.

O GRANDE LEBOWSKI

Joel Coen

Jeff Bridges, John Goodman, 

Julianne Moore, Steve Buscemi

Direção no Festival de Berlim

117 min.

1998. EUA/Inglaterra. Cor.

Uma produção inteligente repleta de personagens únicos guiados 

por quem entende de criação. Longe dos pastelões de piadas força-

das, o que se tem é o retratar de um cotidiano bizarro rodeado pela 

improbabilidade, regado ao que há de mais hippie-rock psicodéli-

co dos anos 60, com um toque noir na 

mistura do thriller policial a uma 

anarquia pop.

Destaque para Jeff Bridges, 

impagável na pele do pro-

tagonista; e para John 

Goodman, interpretando 

o paranóico Walter, que 

consegue encontrar uma 

relação direta do seu al-

moço com lembranças 

do Vietnã. Indispensá-

vel na filmografia cô-

mica tão ultimamente 

desgastada.

(por Laysmarap y(((Carneiro Edoardo*(CASCAVEL | PR(

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - vandercolombo@gmail.com
1 RAPHAEL, Frederic. Kubrick, De Olhos Bem Abertos. Geração Editorial. 
p. 103

A perseguição nazista aos judeus é alvo 
de diversas abordagens, das ciências às 
artes, de forma que ultrapassa os fatos 
e reverbera-se, tal qual em Trem da Vida, 
como uma articulação entre subjetivida-
des e juízos de valor. Neste caso, o mote 
é o embate entre as fronteiras identitá-
rias dos dois grupos e o comportamento 
dos seus membros. Desse modo, iden-
tidade pode ser defi nida como um ele-
mento capaz de determinar a posição 
dos agentes, e, por esta razão, orientar 
também suas representações e esco-
lhas, de forma que é elaborada em uma 
relação que opõe um grupo aos outros 
com que este mantém contato. 

Não há identidade em si nem para si, 
pois ela somente existe em relação a 
uma outra. Ou seja, a identifi cação é 
ao mesmo tempo diferenciação, pois, 
na tentativa de participar ativamente e 
de forma estável na multiplicidade cul-
tural, os membros do grupo exprimem 
em seus comportamentos, caracterís-
ticas próprias e, no mais das vezes, ex-
clusivas, buscando uma autenticidade 
visível. A reunião em grupos, então, 
que é regra básica para uma existên-

“Mas nem mesmo com referência às mais in-
significantes coisas da vida somos nós um 
todo materialmente constituído, idêntico 
para toda a gente e de que cada qual não 
tem mais do que tomar conhecimento, como 
se se tratasse de um livro de contas ou de 
um testamento; nossa personalidade social 
é uma criação do pensamento alheio”.

Marcel Proust

Trem da Vida:

Identidades e Transposição 

de Fronteiras

Trem mais belo
que a vida

cia completa do indivíduo, rotu-
la e exige, conforme a atuação 
diante do diferente, um com-
portamento determinado por 
estruturas maiores, tais como a 
moral, religiosa e cultural – no 

sentido de apreensão de mundo 
– para que este seja considerado 
pertencente e participante do gru-
po que considera como seu. 

Identifi car-se e ser identifi cado 
faz parte do primeiro acesso a uma 
identidade grupal caracterizando o 
pertencimento de semelhantes, quan-
do há necessariamente a apropria-
ção e/ou fi xação de diversos símbolos 
identitários de reivindicação. Ou seja, o 

grupo defi ne normas de conduta, com-
portamento e apresentação que deverão 
ser seguidas por todos aqueles que dele 
fazem parte, podendo, assim, ser distin-
guido e distinguir-se diante de ‘não seme-

lhantes’, fazendo desse processo o ponto 
crucial da dicotomização Nós/Eles. Por fi m, 
estes três artifícios discutidos por Streiff-
Fernat e Poutignat em Teorias da Etnicida-
de, se fazem completos com o realçamento 

de traços étnicos por saliência na interação, 
quando os indivíduos ou grupos em contato 
demonstram suas características distintivas 
para imporem-se enquanto grupo.

Estes critérios estipulados pelo grupo, interna-
lizados e expressados pelos indivíduos perten-
centes, denotam e identifi cam impressões cate-
góricas de classifi cação recorrentes a pessoas de 
uma mesma matriz cultural. Cabe então ao grupo 
desenvolver e manejar os mecanismos, que são 

simbólicos na maioria das vezes, utilizados para 
este afastamento dos indesejáveis, estabelecendo 

critérios exclusivos, entre eles cor, língua, ves-
timentas. E no caso de o Trem da Vida, 

insígnias, fardas e quepes.

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com
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Antes de falar em estética nos vêm à mente conceitos 
básicos de beleza. Cabe voltar à Idade Média e observar o 
desmembramento do conceito de beleza no aspecto divino, 
com o qual até então era somente relacionado. Para fi lóso-
fos medievais a beleza era a luz superior, o brilho da verda-
de divina refl etida das coisas em nós. Nesse momento, a 
relação entre beleza e arte era apenas acidental. A arte 
era a possibilidade humana de chegar próximo a Deus. 

No Renascimento, a Teoria do Belo teve sua união com a 
arte em detrimento da natureza. A partir desse ponto, a des-
centralização divina favoreceu o olhar mais apurado à natu-
reza e ao próprio homem como parte integrante dela. 

Sendo a natureza considerada então “conjunto de fenô-
menos sujeito a leis, contendo formas perfeitas”, objeti-
vou-se a arte como uma tradução dessa natureza. A arte 
viria do produto da atividade humana, do trabalho hu-
mano, que obedeceu a princípios que têm a fi nalidade 
de construir artifi cialmente os fatores que fazem parte 
da sistemática perfeita da natureza, ou seja, a beleza 
natural era transplantada pela arte para a beleza ar-
tística. A arte é a tradução da natureza. 

O belo, a partir daí, é determinante, para mui-
tos teóricos, da concepção adjetiva da atividade 
constituída pelo homem na tentativa de explicar 
a natureza, explicar a si mesmo como ser que 
dela faz parte, tentando transmitir o deleite real 
sobre algo criado, artifi cial. 

Partindo desse pressuposto, chegamos ao 
caráter estético. Defi ne-se estética não so-
mente como o estudo do belo, pois em sua 
originalidade a estética é muito mais ampla 
que essa simples perspectiva.

Para Nunes, a estética é tanto a fi losofi a 
do belo quanto a fi losofi a da arte. Sendo 
que é totalmente válido não resumir a 
estética ao conceito de belo, porque ela 
não se limita ao caráter de tradução da 
natureza, e, por vezes, pode-se utilizá-la 
ao analisar a natureza. Quando abran-
gemos o caráter de fi losofi a da arte, 
resgatamos conceitos que compre-
endem a expansibilidade do diálogo 
fi losófi co partindo do conceito de 
arte como a manifestação da exis-
tência humana. Também serve de 
argumento o fato de o belo não 
residir nas coisas, mas se ma-

nifestar por meio delas. Nesse 
sentido, a estética é complexa 
e inerente, pois é relacionada à 

sensibilidade, e esta é um fa-
tor involuntário que reside na 

percepção sobre as coisas 
e não necessariamente na 

manifestação da natureza 
por meio de uma ‘coisa’. 

Estética também é um 
meio de perceber para 

adaptar e, sobretudo, a 
primeiridade de fazer-
se pensar sobre. Se-

gundo Canevacci, para 
analisar algo é neces-

sário fazer-se ver. 
É preciso não so-
mente conhecer o 
assunto analisa-
do, devemos nos 

manter em um 
estado em que 
possamos aten-
tar, simultane-
amente, aos 

detalhes e ao 
plano geral do 

assunto. 

A sociedade contemporânea recria constantemente a vida por 
meio da tecnologia. Dentro do ciberespaço, vivenciamos experiên-
cias novas a cada momento, vivemos a eternidade do momen-
to ao mesmo tempo em que presenciamos o caos, pois nada é 
organizado e possui extrema razão de ser no mundo contem-
porâneo. Portanto, percebe-se nesse momento de expansão 
intelectual que já se amplia o conceito da tradução natural por 
meio da arte, a tecnologia é acrescentada congruente e para-
lelamente à característica do aumento das possibilidades. 

No cinema, por meio dos fi lmes Metrópolis (1927) e Laranja 
Mecânica (1971), podemos analisar temas contemporâneos, 
temas da cibercultura. Vemos o tempo de um futuro que é 
imaginado, não sendo planejado. Dentro desse futuro, há 
uma sociedade que é organizada na tecnologia. No entan-
to, essa tecnologia, surgida após a revolução industrial, 
ainda é primitiva e, conseqüentemente, continua sacra-
lizada. A partir dos anos 1950, tudo isso sofre grandes 
mudanças, principalmente com o surgimento do siste-
ma binário, que mudou o modo das fi lmagens e tam-
bém a matemática, fazendo com que essa passasse 
a transmitir imagens por meio de códigos, prova da 
infl uência tecnológica crescente no caráter artísti-
co. Entre as décadas de 1950 e 1980, a tecnologia 

se espalha a todas as áreas do conhecimento hu-
mano. Dos anos 1980 até a atualidade, o homem 

passa da fase de deslumbramento da máquina para 
a transformação dela a seu favor. O mundo passa a 

fazer parte da tecnologia, e a tecnologia a fazer parte 
do cotidiano. Nesse momento, cria-se algo híbrido, 

um homem ciborgue, um cibercorpo, um avatar; 
que não vive sem a tecnologia. Essas mudanças re-

fl etem no cinema, tanto na produção quanto nos 
roteiros e na repercussão.

Nas palavras de Mcluhan, "A hibridização ou 
combinação desses agentes oferece uma 

oportunidade especialmente favorável 
para a observação de seus componentes 

e propriedades estruturais. 'Assim como 
o fi lme silencioso reclamava o som o fi l-
me sonoro reclamava a cor', escrevia 

Sergei Eisenstein, em suas Notas de 
um Diretor de Cinema. Esse tipo de 

observação pode ser estendido siste-
maticamente a todos os meios: as-

sim como a impressa clamava pelo 
nacionalismo, o rádio clama pelo 

tribalismo. Esses meios sendo ex-
tensões de nós mesmos dependem 

de nós para sua inter-relação e sua 
evolução. O fato de que se inter-rela-

cionem e proliferem em novas pro-
gênies tem sido causa de maravilha 
através das idades. Deixaram de 
nos espantar se nos dermos ao 

trabalho de inquirir sobre sua 
ação. Podemos até se o qui-

sermos pensar as coisas an-
tes de produzirmos".

O cinema atual possui 
três subdivisões: o cinema 

direto, o de fi cção e o hí-
brido. O cinema direto é 

caracterizado pelo tom 
científi co; são os do-

cumentários em que 
não há efeitos, ato-

res, cenários, etc. O 
cinema de fi cção é 

o mais presente, 
é o cinema de 

consumo e de 
venda. Já o ci-

nema híbrido 
possui carac-

terísticas de 
ambos os 

modelos. 

Para Mcluhan, meio é mensa-
gem, “as conseqüências sociais 

e pessoais de qualquer meio – ou 
seja, de qualquer uma das exten-

sões de nós mesmos – constituem 
o resultado do novo estalão introdu-

zindo em novas vidas por uma nova 
tecnologia ou extensão de nós mes-

mos”. 

Em outras palavras, ele apresenta o meio 
não como uma sistemática de veículos de 

comunicação, mas como a própria extensão 
do ser no propósito de comunicar, de transmi-

tir a mensagem, pois sendo assim é implícito 
dizer que somos nossa própria mensagem. O 

entendimento que cada indivíduo pode adquirir 
sobre o outro é exatamente por meio da própria 
mensagem que ele transmite. Para o autor, os 

meios são intrínsecos à mensagem, ao plano 
que são fatores cíclicos que se completam. 

Mensagem não existe sem meio, sendo 
que o meio é a própria mensagem que an-

teriormente a formulou. A própria conse-
qüência da mensagem modifi ca-nos 

e leva-nos à alteração da capaci-
dade de emitir novas ‘informações’ 

por meio de nossas extensões. Signi-
fi ca que “o conteúdo de qualquer meio 

ou veículo é sempre outro meio ou veículo 
(...)” e “(...) a ‘mensagem’ de qualquer meio 

ou tecnologia é a mudança de exata cadência 
ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz 

nas coisas humanas”.

Sendo o meio confi guração das proporções do conte-
údo e diálogo de informações, podemos considerar o 

cinema a força audiovisual capaz de criar e concre-
tizar ilusões, pelo próprio caráter implícito a ele, 

carregando com esses valores as conseqüên-
cias de seu conteúdo. O cinema por si só de-

nota valor de transformação e impacto na 
concretização da criatividade em algo 

que possui cores, formas e linhas 
em movimento.

É totalmente justifi cá-
vel a conseqüência de 

a mensagem cinemato-
gráfi ca produzir ações 

que venham a benefi ciar 
direta ou indiretamente 

algum elemento especí-
fi co, como, por exemplo, 

o meio ambiente. A jus-
tifi cativa acontece exa-

tamente na proporção 
entre meio e mensagem, 

pois o caráter do cinema é 
carregado de força artís-

tica na transmissão de 
informações persua-

sivas que podem ser 
transformadas em 

apelo ecológico e 
social.

Na Inglaterra, 
em seu surgi-

mento, o ci-
n e m a 

f i -

Conceito do belo
como tradução da
natureza pela arte

O Ciberespaço e a Cibercultura
 como elementos fundamentais
  da hibridização do cinema

Análise do 

cinema
enquanto 

mensagem

cou co-
n h e c i d o 

como ‘O Bios-
cópio’, ou seja, 

o espelho da vida, o 
corte exato da visão que 

temos dela, o que nos reme-
te à analogia do belo. Assim, o 

cinema, como veículo e mensagem, 
proporciona a condição necessária 
para a construção de uma conseqü-
ência real por meio de ações e atitu-
des de telespectadores infl uenciados.

A intenção de causar ações pelo meio 
e mensagem compete em transportar 
o telespectador à realidade artifi cial-
mente criada, para que esta sirva de in-
centivo às atividades que possam modi-
fi car a realidade natural, por exemplo, a 
socioambiental. Portanto, não deixa de 
ser bastante típico que o ‘conteúdo’ de 
qualquer meio nos cegue para a natu-
reza da qual provém, por meio de nos-

sa ‘ingenuidade’, levando-nos ao mundo 
da mensagem transmitida. O cinema ao 

transmitir uma mensagem ecológica agrupa 
esforços híbridos de recursos visuais e sonoros 

que por meio de sentimentos chega aos pontos 
‘frágeis’ dos espectadores, favorecendo e ampliando 

as condições de mudanças em seus hábitos e atitudes, 
objetivos visados pela estratégia persuasiva, pelo conte-

údo do audiovisual.

O cinema constitui-se no 
âmbito de meio co-

municacional uma 
grande força 
i d e o l ó g i -
ca e 

persuasiva, por seu 
caráter intrínseco de ima-

gem em movimento e som, fa-
vorecendo a transmissão de mensa-

gens e informações. Uma sistemática de 
idéias primeiramente artística que migra para 

um aspecto tecnológico e se confi gura em uma das 
principais formas de cibercultura.

(por Andressa Moraes, Douglas(por Andressa Moraes, Douglas(Menegazzi e Jeferson Richetti*(Menegazzi e Jeferson Richetti*(CASCAVEL | PR(CASCAVEL | PR(

* Acadêmicos de Publicidade e Propaganda
** Referências disponíveis em: blogdoalt.wordpress.com
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