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0.8 segundo depois

1 segundo depois

Beleeeeza...

Ana Paula,

pode fazer uma

ligação, por favor?

Beleeeeza...

Ana Paula,

pode fazer 415

ligações, por favor?

Alô?

AHHHHHH...
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Sesc (45) 3225-3828

PARTICIPE

A palavra para um conceito defi nitivo de arte é a maior de 
todas as contra-artes. A denominação verbal e a arte se anu-
lam. O simples nomear da obra-de-arte, ir além do entregar 
de uma chave de interpretação, reduz o tempo da experiên-
cia e degrada a criação. A palavra pode ser arte e a arte pode 
ser palavra, mas a palavra pela arte é inútil, insignifi cante. 

Por esse viés, resta à palavra em relação a arte uma fun-
ção meramente técnica como meio de transmissão das im-
pressões visuais e orais vindas da contemplação. Mas pode 
ser arte esta escrita contemplativa, jamais a estritamente 
científi ca, mecânica, tecnicista sobre arte. O artista não pre-
cisa disso. Ninguém precisa disso. 

Também a arte não possui uma única função. É o artista 
que a defi ne e se quiser a defi nir. A expressão artística como 
ideação não habita um lugar nem um tempo. É uma abstra-
ção na potência de sentido além de qualquer linguagem.

Eis um texto destrutivo. A arte não precisa disso. Você 
não precisa disso.

“Temos a Arte para que a verdade não nos destrua”, 
dizia Nietzsche.

O apARTES (apartes.blogspot.com), criado em outubro de 
2004, é um dos espaços virtuais de atualização diária que 
estimam pela palavra em prol da expressão artística. “A mú-
sica está no centro da veneração”, mas os olhos entusiastas 
em “partilhar a lisura das perspectivas sem a pretensão de 
disputar méritos ou impor opiniões” se estendem pelos fi l-
mes, livros, fotografi as e artes plásticas.

Na música, de fato, está a maior variedade de perspectivas. 
Sons alternativos são apaixonadamente degustados e então 
de forma crítica e poética retratados aos que se deliciam 
pela página. De The Ruby Suns a Moonspell, um olhar sin-
gular de quem pensa antes de falar, também sobre: Clinic, 
Meshuggah, Foals, Why?, The Vicious Five, De-
votchka, White Williams, Death Cab For Cutie, 
Martha Wainwright, Sparks, Coldplay, The 
Great Lesbian Show, Portishead…

Gramatologia para um limitado ver-
bal é o estudo e a pesquisa acerca 
da leitura e da escrita, do alfabeto 
e da silabação. Uma defi nição evi-
dentemente muito aquém do que 
encontramos no blogue nomeado 
com o termo: Gramatologia (gra-
matologia.blogspot.com).

Trata-se, pois, de um 
espaço para divulgação, 
debate e análise de es-
critas, caligrafi as e poesia 
visual, mas essencialmente 
possibilita uma primitiva im-
pressão visual do espec-
tador sobre a arte. A 
imagem fotográfi ca da 
arte não é arte, porém, 
índice semiótico. Um es-
paço numa tênue e feliz 
posição diante das consi-
derações expostas nesse 
texto destrutivo das pala-
vras destrutivas. Ora, destru-
tivo da própria arte. Inútil.

Farta não seria a descrição mais exata ou plena. Tal-
vez enjoada. E não de poema enjoadinho nas tranças 
da infância poética de outros. Sou – e não somente 
estou – fatidicamente exausta dessa podre licença 
poética. Essa egoísta, mesquinha e virulenta licença 
de humores, feita para grandes homens que, de tão 
grandes, barraram a verdadeira poesia. Não me dei-
xam mentir as vazias estantes poéticas em volta. Se 
não são erros ou atavios, são licenças. Eu é que não 
licencio os [bons] versos de nascer.

Ao lado da vasta promiscuidade que se imiscui aos 
amontoados poéticos de hoje em muito, foi Olavo Brás 
Martins dos Guimarães Bilac que primeiro se achegou 
aos olhos que vasculhavam as prateleiras do Sebo Bom 
Livro (Rua Castro Alves, 2.052). O senhor parnasiano 
dos poetas-ourives, para quem um poeta “Trabalha, e 
teima, e lima, e sofre e sua!”, veio todo prosa com o 
livro Poesias (Martin Claret, 2006, 231 p.). Mesmo que 
disfarce o emprego do esforço, não boto minha mão no 
fogo por um sapo parnasiano.

Num oposto oportuno, os Melhores poemas de Bueno 
de Rivera (Global, 2003, 159 p.) pela seleção de Affon-
so Romano de Sant’Anna surgem cabíveis. Não desvia 
o assunto Otto Lara Resende quando fala de um dos 
mais respeitados poetas da Geração 45: “Limpa de ar-
tifi cialismo, a poesia essencialista de Bueno de Rivera 
corre livre e pura como um consolo”.

De vozes hispânicas – não ibéricas –, vem-nos Colo-
res siguientes (Musa Editora, 1999, 46 p.), de Moacir 
Amâncio. Poesia espanhola de um poeta jornalista 
– “sí, nosotros, los metafísicos” –. Aliás, um poeta 
poliglota nascido em Pinhal (SP), doutor pela Univer-
sidade de São Paulo, onde também é professor de 
literatura hebraica. Por Carlos Machado: “No mesmo 

diapasão, o autor incluiu na poesia reuni-
da textos em inglês e tam-

bém em hebraico”.

Mensagem (FTD, 1992, 
102 p.) vem do fi lho 
das lágrimas de Por-
tugal, Fernando Pes-
soa, que por aqui 
aporta sem mais de-
longas. Da mesma 
forma, Os Lusíadas, do 
predecessor Luís Vaz 
de Camões; Noite na 
Taverna e Lira dos Vin-
te Anos, de Álvares de 
Azevedo; e a Antologia 

de Gregório de Matos.

Os melhores poemas de 
Manuel Bandeira (Global, 6ª 

ed., 158 p.), seleção de Francisco 
de Assis Barbosa, fecham a olhadela 
profana. Por último, na verdade, vem 

o recado. Se precisar, como Ban-
deira e “quero antes o lirismo dos 
loucos”. Peço, (mas não quero per-
missão), que me deixem em paz os 

sapos que ainda coaxam indignados 
dos meus versos sem rima.
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(((Equipe ALT(( (por((Equipe ALT((Você não 
precisa disso

Elos e
Alegorias

Licença
poética

“A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são senti-
das, como se sente que são”
Fernando Pessoa

“Os poetas estão faltando, porque estão faltando 
homens em geral”.
Vinicius de Moraes

Não seria surpresa 
se descobrissem que o tédio 

foi uma invenção que aportou no 
Brasil nos anos 70, em plena era da 

discoteca e do Tri no México. A desco-
berta deveria ser associada não a um 

cientista ou a um gênio de plantão, mas 
a um crustáceo da espécie Artemia Sa-
lina que aqui atendia pelo nome de Kiko 
Marinho. Um tédio disfarçado de raiva 
no transcorrer das horas em frente ao 
pequeno recipiente mágico no qual ele 
deveria dar as caras. Retornava-se ao 
tédio, com uma visita à decepção, ao 
se constatar de que se tratava apenas 
de uma brilhante idéia mercadológi-
ca embalada sob o título Macacos 
Aquáticos de Marte e vendida até 
nas mais obscuras lojas de brinque-
dos. Seria cômico senão trágico o 
tal do Kiko Marinho representar 
hoje um perigo ecológico. O 
descarte indevido garantiu 
a infestação de outros am-
bientes e o prejuízo de 
espécies nativas. É a 
certeza de uma mor-
te dolorosamente 
entediante.

Começou por aí 
e terminou em Discos 

Voadores e ETs a conversa 
sobre o que tratar nesta edição 

do ALT – aliás, páginas para 
observar além das referências 

diretas, os detalhes sutis à in-
tertextualidade entre texto e 
imagem –. O Dia Mundial dos 

Discos Voadores (24 de junho) 
era o mote quando partimos 
em busca de personagens. O 

fotógrafo cascavelense Sérgio 
Sanderson foi indicação de Van-

der Colombo: “Ele tem muito a 
dizer sobre isso”. Foi então que 
numa quarta-feira gelada bate-

mos à porta dele. Não tardou a 
abrir. Esperou que entrássemos 
para as primeiras palavras. O 

“Bom-dia” veio acompanhado 
do convite de o seguirmos até o 

escritório. Sob os apitos dos no-
tebooks, documentos, anotações, 

fotos... Sanderson tinha, de fato, 
muito a dizer, apresentar e mesmo 

desvendar em nossas mãos.

Foi o transformar de uma mera en-
trevista em uma conversa intelectual-

mente estimulante. A curiosidade tomou 
lugar no viajar entre dimensões de novos 

termos e possibilidades. A busca 

pela compreensão do depoimento saiu da-
quela sala e transparece nessas linhas sa-
bendo que qualquer pecado é inevitável como 
em toda a transcriação. A resposta ao Sentido 
da Vida causou a mesma confusão a Loonqua-
wl e Phouchg da maneira que enten-
demos ser o problema, não a 
resposta, mas a pergunta.

Honesto desconhecer de um 
mundo sobre o qual não se 
pretende duvidar. Impressões 
de um primeiro contato de 
que transparece um ine-
briante ar de uma doce 
loucura. Um cotidiano a 
resvalar entre a voz e a 
caneta sempre imperfei-
ta que é. Acompanhante 
de um baile desajustado 
sobre o papel.

Sanderson, de touca 
na cabeça e olhar con-
centrado, não respondeu 
de imediato. Tão pouco 
se moveu na cadeira. O si-
lêncio foi uma clausura entre a 
primeira pergunta e a resposta. 
Era um procurar de palavras para 
a chave do nosso primitivo enigma. 
“O senhor acredita ou não em vida 
extraterrestre?”. (continua na p. 4)
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Os desenhos fi cavam sem-
pre expostos na parede. Não eram grudados em 
linha reta, tudo mantinha uma desordem, mas mesmo 
na bagunça se acha alguma lógica. Renato organizava 
seus desenhos dessa forma. Uns mais para baixo, outros 
em cima, na diagonal, os olhos dos observadores fariam 
a ligação necessária para o entendimento. Os primeiros a 
contemplarem os traços eram os pais. Renato, apesar de 
ter somente oito anos, tinha uma visão artística aguçada. 
Não tinha muitos brinquedos, não entendia muito bem a 
utilidade deles. Sua brincadeira preferida era rabiscar, pintar, 
desenhar. Era um fascínio transformar o branco em algo co-
lorido, ou, às vezes, cinza. Tudo o que ele queria estava diante 
de uma folha de papel e seus lápis. O tempo para se ter o que 
quisesse era o tempo do início do desenho ao seu fi nal. Pron-
to. Estaria ali o seu bosque. Com altas árvores verdes, algumas 
manchas de fl ores, folhas secas no chão, terra úmida, sentia até 
o cheiro quando chegava mais próximo do papel. Depois do dese-
nho, mostrava aos pais. Eles enchiam os olhos ao ver aquele bos-
que. Aquilo fazia eles lembrarem das fantasias de seus oito anos. 
O pai pensava em ser um desbravador, queria conhecer o mundo 
todo, mas acabou preso à cidadezinha onde Renato nasceu. A mãe 
queria ser enfermeira. Ela conseguiu. E os dois pensavam no prodígio 
que tiveram. Quem diria que um menino de oito anos desenhasse 
tão bem assim? Renato conseguia com muita facilidade. Os dois o 
incentivavam e ele logo começaria a ter aulas. É preciso aprender para 
desenvolver melhor os talentos naturais. Sempre foi assim. A cada fo-
lha uma nova surpresa. Um novo espanto, novos sorrisos de orgulho e 
mais um desenho fi xado à parede. 

Além dos olhos dos pais, de uns amiguinhos da escola, outros olhos 
admiravam as obras de Renato. Em frente à coleção de obras-de-arte 
mirins fi cava a estante. Em uma prateleira inteira, o menino guardava 
todos os seus lápis de cor. Ele possuía dúzias e mais dúzias, todos os 

tipos de cores possíveis – algumas que até desconheço – to-
das estavam reunidas naquele espaço. Depois de 

colorirem os papéis, todos eram guar-
dados e separados. Os tons de verme-
lho com os seus, os de azul, verde, 
e assim por diante. Isso contribuía 
para as rixas entre as cores. Quando 
o desenho era grudado na parede 

as brigas começavam. O verde 
dizia que a sua família 

era a mais im-
p o r -

A nova aquarela

tante porque coloria o bosque 
inteiro de Renato. Estava em todas as 
folhas das árvores, nos rastros do chão, nos matos 
ao redor dos troncos, até tinha um pouco nas folhas secas. O 
bosque era tomado pelo verde. E a cor e os membros da família, 
o claro, o escuro, o esmeralda, o abacate, o grama, todos fi cavam 
em alvoroço, dizendo como eram superiores naquele desenho.

Quando Renato desenhou o mar, foi a vez de a família do azul 
dar o tom profundo de suas vozes. O azul céu reinava em cima e 
o azul médio e o escuro dominavam a parte debaixo da folha. Os 
demais tons da família também davam algumas pitadas sobre 
o desenho. Era o mar mais azul, o céu mais azul, um grande e 
imenso orgulho para a família inteira.

Quem achou que fi caria para trás foi fi nalmente contemplado. 
O vermelho obteve o seu dia de glória, assim como o amarelo. 
Ambos coloriram um deserto. O calor era medido pelo verme-
lho escuro e o laranja, a aridez estava nos grãos de areia ama-
rela. Quanta imponência e supremacia. A família do vermelho 
junto a do amarelo vibraram tanto, fi zeram até uma festa, e 
no fi nal acabou em briga. A parceria foi trocada por rivalida-
de, quem aparecia mais no desenho? Os amarelos cuspiram 
sobre os vermelhos dizendo que a areia era toda sua, e co-
bria boa parte da folha. Os vermelhos se sobrepunham aos 
amarelos porque seus tons eram mais agressivos e esta-
vam no topo do desenho, sendo assim, a família do ama-
relo estava vencida. Uma discussão que não levou a nada, 
somente a mais desavença entre as cores.

Enfi m, Renato começou suas aulas de desenho. No 
primeiro dia, não fez muita coisa, no segundo também 
não, no terceiro aprendeu alguma coisa, no quarto 
nem foi, não porque não quis, a doença impediu. O 
quinto fez toda a diferença para ele, principalmente 
para as cores da estante.

Na sala de aula havia umas pinturas estranhas, 
sem forma alguma, nada era simétrico, tudo mui-
to colorido, aquilo chamou a atenção do menino. 
A professora lhe explicou, de forma bem simples, 
que eram quadros abstratos. Naquele tipo de 

pintura não era importante desenhar uma 
laranja da forma que se vê uma laran-

ja, redonda, com casca fi na ou 
grossa, não interessa, e 
sim como você imagina a 
laranja, ela pode ser qua-
drada, triangular, somen-
te manchas, seria a sua 
laranja. Então, Renato 

despertou! A sua 
i m a g i n a -

ção poderia ir muito 
além daquilo que estava exposto aos 
seus olhos. Ele pensou que seus desenhos tinham 
que ser parecidos com fotografi as, por isso capri-
chava tanto. O quinto dia de aula mudou tudo den-
tro de seus pequenos olhos.

Chegou a casa apressado e foi para o quarto dese-
nhar. Juntou o azul, o vermelho, o verde e o amarelo 
na pequena mão. Arrumou uma folha em branco. 
Pensou no mundo e iria desenhá-lo. Com os qua-
tro lápis foi fazendo movimentos circulares sobre 
o papel. No início girou devagar, fraco. Mais para o 
meio, eram círculos velozes e fundos. Na extremi-
dade direita, círculos enormes e profundos. Virou a 
folha de ponta-cabeça e fez os mesmos movimen-
tos com a mesma intensidade, a mesma pressão 
dos quatro lápis sobre a folha. Não demorou muito 
e tinha colorido o mundo por completo. Foi mostrar 
o desenho aos pais. Eles não entenderam muito 
bem e ele explicou. Era uma pintura abstrata. “É 
o mundo, pai! É o mundo, mãe!”. Eles apenas con-
cordaram. “Sim... É o mundo, fi lho”. Em seguida, 
pegou fi ta adesiva e colou o desenho no topo da 
parede, acima de todos os outros e repetia: “É o 
mundo!”. Ficou ali por algum tempo, admirando 
o resultado das cores, elas que tinham pintado o 
mundo de Renato. Depois os olhos de fascínio fo-
ram trocados pelo banho.

Pasmos estavam os lápis de cor diante daque-
le desenho. Ninguém conseguia falar qualquer 
palavra. Nada. A mudez tomou conta da boca 
de cada família de cores. Atônitos, todos. O 
mundo do artista era colorido, e aquelas quatro 
cores primárias: azul, vermelho, amarelo e ver-
de formavam as demais cores de cada família. 
O azul percebeu o quanto seus tons mais claros 
dependiam do amarelo e do verde. A família do 
vermelho não tinha o que dizer depois de ver 
que o alaranjado vinha da sua mistura com o 
amarelo, que tanto desprezou. E o verde se viu 
refém do azul e do amarelo. Para a criação das 
outras cores cada família dependia uma da cor 
da outra. Todos se olharam, se cumprimenta-
ram e fi nalmente perceberam que o mundo é, 

de fato, colorido.

( por Ariel Tavares*
CASCAVEL | PR

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

* Jornalista formada em Letras e pós-graduanda 
em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

pela Unipan

Por que ler 
Por que ler 

os magos?os magos?
Parte IIParte II

Era uma vez uma garotinha curiosa que freqüenta-
va a sexta série do ensino fundamental de uma esco-
la pública de Cascavel. Um tanto atrevida ou saliente, 
que os sinônimos não lhe faltem. Era 1999 e a garota 
bem trajava os 11 anos. Nem é preciso dizer que língua 
portuguesa era a matéria preferida ou que a biblioteca 
representava a ela um templo de experimentações. Os 
livros, constantes nas mãos e na mochila pesada, eram 
ícones de um futuro a ser descortinado.

Este, entretanto, não é um conto de fadas. Um conto de 
magos, talvez, ou do vigário, se assim lhe for conveniente.

O que de mais cabe saber é que o mago a quem este es-
paço já se dedicou na semana passada [para os esquecidos 
ou desprevenidos: blogdoalt.wordpress.com – edição 18] 
também já se fazia bem escutar nos idos de 1999; aliás, o 
primeiro livro de repercussão escrito por Paulo Coelho – O di-
ário de um mago – foi publicado em 1987. Há quase 10 anos, 
pois, a garota curiosa apresentou-se à leitura de Paulo Coelho 
por meio do livro mais famoso do autor, e que foi a seqüência 
da carreira em 1988: O Alquimista.

O caso é que muitos falavam. Diziam “sim, muito bem”, 
cuspiam “não muito mal”. A garota perguntava-se o por-
quê de tanto bafafá por alguns livros e um autor. A mãe, 
precisa, agastou-se também e adquiriu o livro em uma loja 
de R$ 1,99. Uma edição com papel de qualidade inferior, 
uma capa não tão bela. O mesmo conteúdo das edições de 
luxo. E a garota foi apresentada ao primeiro conto-da-caro-
chinha adulto a que teve acesso: "Quando você quer alguma 
coisa, todo o Universo conspira para que você realize o seu 

desejo" (O Alquimista). Os outros todos lidos duran-
te a infância justifi caram-se infantis; este 

é assinado pelo único autor vivo 
mais traduzido do que 

Shakespeare.

Dois anos mais cedo do que a descoberta da garota, um cientista social 
italiano derramou-se desfi gurado diante da mesma leitura. Antonio Negri foi 
fi el às leituras que o formaram, e a Folha de São Paulo do dia 20 de abril de 
1997 trouxe o derradeirismo: “Porque este ''Alquimista'' é um Zaratustra de 
Disney World. Este não é um produto cultural, mas um produto comercial. 
É mercadoria escrita para imbecis (em termos etimológicos), isto é, para 
espíritos fracos e vacilantes”. Do latim imbecíllis, ‘fraco, sem força, sem 
inteligência’ [vide Houaiss].

Não pretendo ofensas, mas o fato é que não é segredo a ninguém – pois 
está muito bem colocado até nas referências wikipedianas sobre o au-
tor – que os livros escritos por Paulo Coelho foram classifi cados como 
literatura de auto-ajuda. Ora, com base na breve discussão da semana 
passada sobre o termo literatura, nem preciso me aprofundar por aqui. 
“Literatura” de auto-ajuda é uma especifi cidade – ou seria uma especio-
sidade? – a um distanciamento do sentido lato e burguês de ‘qualida-
de’ literária. Hoje, não é o poeta forte ou fraco de Harold 
Bloom, mas a prateleira de literatura infantil, 
a de auto-ajuda, a estrangeira 
e a nacional. É literatura en-
quanto compilação de textos 
sobre determinado assunto. A 
literatura médica ou jurídica. A 
literatura de auto-ajuda.

Ora, na acepção a que somos 
mais afeiçoados, literatura é 
arte, processo único de signifi ca-
ção, de expansão do signifi cado, 
de abstração. O oposto da idéia, 
em que são incluídas as compila-
ções de textos mencionadas, é o 
processo comunicativo, de redu-
ção de sentidos, isto é, de um objetivo 
fechado, o contrário da semiose infi nita. 
Uma literatura com objetivo defi nido é parca, 
arrefecimento da (verdadeira) magia da refl exão. 
Não é literatura.

Algum tempo depois da leitura de O diário de um 
mago, decidi que o tal do meu “demônio pessoal” 
seria resolvido por mim mesma, ou, ao menos, sem 
a ajuda de Paulo Coelho. “Ainda estamos ao relen-
to”, diz Emerson sobre não conseguirmos conceber 
a sapiência literária de Shakespeare. Indigna, mas 
decidida, repito as palavras: se formos dependen-
tes desse tipo de ajuda, estamos todos perdidos na 
infame angústia da imbecilidade.

Contos, recônditosContos, recônditos
e mal-contadose mal-contados

“Ainda estamos ao relento”“Ainda estamos ao relento”
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Tá dominado,Tá dominado,
   tá tudo dominado   tá tudo dominado

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

“Acredito em vida terrestre, extraterrestre, e intraterrestre”. “Como as-
sim?”. “Cristo fala que devemos orar por aqueles que estão dentro da Terra, sobre a Terra e 

fora dela. Como não acreditar? Você sonha?”. “Sonho”. “Você tem olhos no sonho?”. “hmm, não”. 
“Mas você enxerga?”. “É... enxergo?”. “Para nossa dimensionalidade... possuímos o globo ocular e o 

córtex visual. O olho enxerga tudo, mas o córtex impede que você veja tudo. Isso não impede a coexis-
tência de outra dimensão conosco”.

“Mas por que essa dificuldade de se ver os ETs?”. “‘Feliz daquele que não vê e crê’, diz Cristo. Por que 
essa vida de outra dimensão teria o interesse em se manifestar? Qual a preocupação que eles têm de 

aparecer para a gente? Ver e crer é muito fácil. E eles não têm interesse em interferir nas ações huma-
nas. Eles só aparecem para orientar. Da mesma forma que um pai orienta um filho. O pai fala: ‘filho, não 

faça isso’. Daí o filho vai lá e faz, quebra a cara, e daí diz. ‘Pois é, se tivesse ouvido meu pai’. É claro que 
essa é uma metáfora simplória, mas é mais ou menos assim. Por que você acha que ao acordar as pesso-

as se sentem melhor, se sentem renovadas? Essa vida extraterrestre nos orienta nos sonhos, cada vez 
que você vai dormir a tua alma sai e volta. O mundo espiritual é mais real do que o terrestre. Teu 

espírito aprende muito mais à noite do que de dia. Todo dia você levanta matando um 
leão porque sabe que a nossa espiritualidade é eterna”. 

“Me parece difícil acreditar na existência... de-
les”. “Se eles não existem, então nosso espírito 

também não. Se você não acredita em disco vo-
ador você não tem alma. Tem de se considerar 

também que a nossa consciência humana é de 
oito para 100, enquanto que qualquer consci-

ência de outra dimensão é de pelo menos 61, 
62 para 100. Estamos na terceira dimensão 
da imagem, mas fazemos parte da primeira 
biodimensão física-biológica, e eles estão 
numa quarta dimensão”.

“Há algum tempo li uma reportagem 
sobre uma conversa que uma pessoa 
teve com uma reptiliana. Nessa con-
versa a pessoa perguntou: ‘Existe vida 
inteligente além dos reptilianos e do ser 
humano?’. Então o reptiliano respondeu: ‘E 
o ser humano é inteligente?’. Não há nada 
mais destrutivo do que o homem, a única es-
pécie que precisa destruir para evoluir. Nenhum 
outro tipo de vida faz isso. Criamos armas atô-
micas, somos portadores das piores doenças 
que existem: o ciúme e a inveja”.

“Em um centímetro cúbico há 19x1026 átomos. 
Se houvesse como ampliar uma célula do ta-
manho de... Cascavel, por exemplo, você não 
veria mais o espaço que há entre os átomos 
que a formam, pois estaria justamente nesse 
espaço vazio e simplesmente não veria mais 
a célula, ela desapareceria. Partindo desse 
pressuposto, se você tirar certos elementos 
do nosso corpo, deixamos também de exis-
tir. Nós somos manifestação da nossa pró-
pria consciência, experiência espiritual na 
carne por um determinado período”.

“Todos os seres de outras dimensões são fi -
lhos do universo como nós somos e eles são 
muito mais humanos na acepção da palavra 
– não no sentido da formação – do que a gen-
te. E eles respeitam uma lei da galáxia. Não 
existe nenhum outro planeta com livre-arbítrio 

como a Terra. No espiritual não existe livre-ar-
bítrio, há leis cósmicas. Você tem a opção de vir 

ou não a Terra. Se você vir será porque você decidiu 
aprender ou orientar. Tudo o que fazemos tem de ser in-

condicional. A tua escolha carnal é uma coisa, tua escolha 
espiritual é outra. Jesus não tinha livre-arbítrio. Jesus encarnou 

nessa dimensão com uma missão. Orientou e então desencarnou”.

“Quero voltar a uma questão. O senhor falou de uma conversa entre um 
ser humano e um reptiliano. Quer dizer que é possível uma conversa com os 

outros seres a partir do momento em que se chega a uma espécie de transcen-
dentalização do espírito?”. “Na verdade depende da vontade deles. Se eles quise-
rem, é possível. Eles têm de querer ser compreensíveis na nossa dimensão. Existe 
uma hierarquia, na qual estamos no nível mais baixo. Eles têm de querer descer à 
nossa posição e se comunicar telepaticamente, pois seres inteligentes não falam”. 

“O senhor já viu algum disco voador?”. “Todos nós já tivemos contatos com seres 
de outras dimensões. A vida extraterrestre coexiste com a raça humana na Terra. 
Você fala em disco voador. Eu vi. A primeira vez foi na Argentina, na região de 

Mendonza, por volta das três horas da manhã. Era ovolóide e se pôs a uns 200 
metros de mim numa velocidade incompreensível. Tinha de 20 a 40 metros de 

diâmetro. Me arrepiei todo, me senti mal. E então partiu numa velocidade 
incrível, humanamente incalculável, sei lá, talvez de zero a 20 mil 

quilômetros por hora em um segundo. É, sem dúvida, uma 
tecnologia que não compreendemos”.

“Depois falei com outras pessoas que tiveram 
contato e elas falaram que no momento em 

que eu me assustei eles me atingi-
ram com 

Ler CARTA AO LEITOR p. 2Ler CARTA AO LEITOR p. 2

uma espécie de 
raio que verifi cou se eu es-

tava apto ou não a fazer contato. E 
isso já me aconteceu umas cinco ou seis 

vezes, mas em todas me espantei da mesma 
forma. Teve umas duas vezes no Mato Grosso, 

outra vez na Bahia... É uma nave ovalada, um pou-
co violeta sob a noite, mas pode-se notar a cor pra-

ta. Na outra vez que a vi era extremamente branca, 
possuía uma energia própria, não era um branco res-

plandecente, que clareava a sua volta, era um bran-
co próprio, uma luz própria”.

“O senhor se considera pronto agora? Está 
preparado?”. “Não, ainda não”. “Dizem que 

na Chapada Diamantina há um grande nú-
mero de relatos de contatos...”. “É, exis-
tem vários lugares, mas os principais 
formam uma tríade: um é em Aurora, no 
Uruguai, outro é em Erks, na Argentina, e 
tem esse ponto no Mato Grosso, próximo 
à Chapada”. “Conhece outras pessoas que 
tiveram contato?”. “Tenho duas amigas 
que já tiveram contato. Elas me disseram 

que foi assustador também, mas hoje con-
seguem ter contato com mais freqüência, pois 

compreenderam o propósito”.

“No que serve a Bíblia na compreensão des-
se universo?”. “É complicado dizer. Há letras 
do hebraico que não possuem 
correspondente em outras 
línguas, então, é certo 
que 99% da Bíblia 

foi altera-

da. Fora 
o fato que ela foi de 

certa forma condicionada a 
cada religião”. “Como fi ca a te-

oria da evolução humana por Adão 
e Eva nesse contexto?”. “Bom, aí é 
outra conversa. Não é a questão 
se a teoria da evolução humana 
dos macacos ou de Adão e Eva 
está certo. Houve é uma evo-
lução paralela. Se viemos do 
macaco, seria lógico que 
veríamos ex-macacos na 
rua. Seria uma questão de 
tempo para que os huma-
nos saíssem da fl oresta, 
não acha? Houve uma 
evolução paralela. E a es-
pécie humana é uma espé-
cie que deu errado. É mais 
fácil encontrar mil defeitos 
de que algumas qualidades”.

“Foi comprovado cientifi ca-
mente que a cada 3.600 anos, 
mais ou menos, há uma inversão 
polar. Já faz 3657 anos que não 
há essa inversão. Isso não quer 
dizer que o mundo vai acabar. O 
mundo não vai acabar. Vai acabar 
com a carne, mas não com a alma. 
Essa história de aquecimento 
global é uma grande besteira. 

As justifi cativas são absurdas. 
Se assim fosse ocorreria 

justamente o contrário, 
um congelamento 

global. As pes-
soas vão co-
nhecer o 
i n f e r n o 
da carne 

logo. É só 
olhar o que 

estamos fa-
zendo com o mundo 

na TV e nos jornais e a res-
posta que as nossas ações 
estão desencadeando da 
natureza. Está se desen-

cadeando o inferno en-
carnado na Terra”.
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Pero que los hay,Pero que los hay,
los haylos hay (por 

Julliane Brita
CASCAVEL | PR

É sempre, ao acordar, 
um discurso repleto de perguntas retóricas. Da-

quelas que não querem resposta MESMO, e eu não me pre-
ocupo muito em deixar de ser redundante. Se eu acordo e per-
gunto como será o meu dia, é previsto que ninguém responda. 
Se há alguém escutando, eu não sei. Prefi ro não ser a mais das 
metafísicas nessas horas. 

Naquele momento, entretanto, havia alguém, mesmo que eu 
não queira acreditar.

Houve um começo de dia brumoso – e isso vai longe de 
ser uma reclamação, talvez seja mais a nebulosidade 
comum ao desconhecido –; seguiu-se o refl e-
tir típico do estranhamento; tornou-
se a angústia habitual diante 
do ignorado. Minhas mãos, 
que costumam carregar 
por aí o óbvio para não 
se tornarem refugiadas 
em dias tão inditosos, 
disseram-me o futuro de 
prodígios e (des)amores.

Eu, herege de tão relativis-
ta, fi ngi que não era comigo. 
Deixei aí, ao outro lado, que 
desfi zesse minhas dúvidas em 
pretensas respostas. Ficamos cá 
com as curiosidades de uma entre-
vista da parte da tarde.

Esta, por sinal, fi cou a cargo do dire-
tor e produtor cinematográfi co Antonio 
Marcos Ferreira, responsável pela pelícu-

la de Desaparecidos (2005), referenciada 
pelos cartazes “Primeiro fi lme de suspen-
se com toque sobrenatural do Brasil”. Se 

você é de Cascavel, ao menos ouviu falar. 
Talvez não tenha ouvido, porém, sobre os 
cascavelenses que viram objetos não-iden-
tifi cáveis. Nem tenha sabido de sonhos, de 
fortes luzes e de fi lhos da miscigenação en-
tre humanos e extraterrestres. De um prédio 
no centro convulso de Cascavel, as crenças 
de mais um homem retumbaram nos ouvi-
dos de dois repórteres.

“Acredito. Plenamente. Eu vejo que o uni-
verso é grande, não deve ter só vida aqui 
no nosso planeta, e quando se fala em ex-
traterrestre é algo fora da terra, então eu 
acreditando em vida fora da terra eu acre-
dito em extraterrestre”.

“Meu sonho foi basicamente o fi lme. Eu 
sonhei que estava num cinema, estava so-
zinho, entrei não tinha ninguém, de repen-
te apagaram as luzes e começou o fi lme 
e eu fi quei assistindo e quando eu acordei 
eu anotei todo ele, então aí sim lógico que 
foi roteirizado, colocados os diálogos, tudo, 
mas basicamente a estrutura do fi lme foi o 
sonho que eu tive, que na verdade era um 
fi lme de terror, aqui é fi lme de suspense, 
mas na hora que você tá assistindo ao fi l-
me parecia muito real, né. Então foi assim... 
Todos os roteiros que fi z até hoje são base-
ados em sonhos, sonhos que eu tenho eu 

anoto, né. Não que eu tenha... particu-
larmente falando, eu nunca 

vi um extraterrestre, nunca 
tive um contato, que nem 
muita gente fala que já 
teve contato e tal, mas 
em sonho sim. Agora, 
sabe lá se foi verda-
de ou não, isso 

eu não 

acre -
dito ple-

namente que 
existe alguma 
civilização, alguma 
vida mais avançada, 
de repente também nes-
sa tecnologia. De repente 
não precisa ser avançado em 
todos os aspectos, de repente 
eles têm a tecnologia da informá-
tica, uma coisa assim, e outras não... 
No caso aí de vir com uma aeronave de 
alta velocidade que pára e sai e enfi m, 
isso eu vejo que pra alguém fazer isso tem 
que ter tecnologia e na Terra não tem isso, 
pelo menos que a gente conheça, então deve 
ter vindo de fora”.

Naquela altura do dia, mística de tão céti-
ca, fi quei por isso mesmo. Yo no creo en 
brujas, pero que las hay, las hay.

garanto, 
porque dizem que às vezes 

a pessoa acorda e acha que foi um 
sonho e de repente não tenha sido. Uma 
vez mesmo eu sonhei que eu tava, até 
quando a gente tava pra exibir o fi lme lá 
na FAG, eu lembro que a gente tava sain-
do com o carro, eu e a minha equipe, aí 
eu tava saindo, uma nave, um disco veio e 

veio, só que a claridade maior acordei na mi-
nha cama assustado. Pra mim foi um sonho, 

mas quem pode garantir se foi ou não”.

“O primeiro contato já aconteceu há muito tempo, 
na minha visão. Mas eu acredito que eles já estão 

vivendo aqui entre nós de uma forma, é claro, de 
adaptação. Porque eu vejo assim da mesma forma 

como a humanidade aqui da Terra está procurando 
formas se caso amanhã acontecer um problema, uma 

colisão entre os planetas e tal, de repente de transfe-
rir pra um outro planeta, tipo, acho que era Marte que 
tavam falando que tem as condições de ter vida lá 
também quase que igual a Terra ou transferir pessoas 
pra Lua, sei lá, se adaptar... Da mesma forma pode 
ser esses outros planetas que tem a vida lá. De re-
pente estão tentando achar uma forma de dar 
seguimento à vida se caso acontecer alguma 
catástrofe, alguma coisa com o planeta de-
les, imagino que isso possa acontecer. Ou 
estejam explorando logicamente outras, 
igual nós também, estamos procuran-
do aí nas galáxias formas de vida, eles 
podem estar procurando... de repente 
acharam semelhante a forma de viver, 
talvez eles estejam se adaptando com a 
nossa realidade, isso é o que eu imagino”.

“Já li muito sobre isso, existe, como existe 
aqui na Terra pessoas boas, existe as pessoas 

más também. Da mesma forma deve aconte-
cer fora, da mesma forma como deve ter os extra-

terrestres amigos, pode ter também aqueles que 
queiram explorar, queiram sei lá de repente fazer o 

mal pra nós, né, isso pode ser possível, eu não des-
carto. Apesar que, não sei se vocês já viram na 

Bíblia, na Bíblia diz que o mal foi apri-
sionado na Terra. Então, se Deus 

criou o mundo, ele é o dono do 
universo e o mal foi aprisiona-

do na Terra, então, quer dizer, 
os outros planetas de re-

pente não têm a mal-
dade, não têm 

o mal 

c o m 
eles. Tanto 

é que no fi lme fala 
isso. Dentro da idéia do 
fi lme é que o mal está se apo-
derando de uma nave alienígena 
que caiu na Terra aí ele cria toda aque-
la maldição de juntar os anos de vida dos 
jovens, de pessoas que vão nesse local, pra 
formar o número 666, a quantidade de anos de 
vida, a nave cria energia e vai levantar. É o mal que-
rendo sair da Terra, porque ele tá aprisionado, sabe que 
tá chegando o fi nal dos tempos, então ele quer se espalhar 
pelo universo utilizando uma nave alienígena. Se essa... se o 
que tá escrito na Bíblia é verdade, então acredito eu que não de-
veria ter o mal em outro planeta, a não ser que tenha uma outra 
Bíblia, um outro seguimento religioso nesse outro planeta, que de 
repente lá também tenha uma forma de mal, sei lá, falado de uma 
forma diferente, de repente lá também tem... Mas dentro disso que 
eu tô te falando o mal estaria dentro da Terra, então fora provavel-
mente não teria, mas não descarto essa possibilidade”.

“Olha, eu vejo hoje os extraterrestres como uma miscigenação. 
Já deve ter, vocês já devem ter lido também, sobre relato de ter 
experiências sexuais com alienígenas, pessoas, né e tal, de re-
pente já deva ter alienígenas fi lhos, já de mistura da raça hu-
mana com extraterrestre, então eu acho que hoje pode estar 
até mais semelhante, talvez algumas coisas diferentes. Até 
eu tenho um outro roteiro, que foi um sonho também que eu 
tive, que mostra um extraterrestre que foi deixado na Terra, 
que era a mistura de um extraterrestre com uma mulher 
abduzida, aí é deixado na Terra e um casal vai tomar con-

ta dele, cria ele. Só que ele é diferente dos outros en-
tão por isso eles se isolam da civilização pra ter uma 

vida normal, pra criança também se sentir bem. 
E a única coisa que ele tem de diferente era a 

mão, o resto era tudo igual, a mão dele 
tinha só três dedos compridos, 

né, uma das mãos mos-
trava o lado dele alie-

nígena. Não vou dizer 
o resto porque o fi lme 
é outro que eu vou pro-
duzir logo, logo. Mas eu 
imagino dessa forma, que 

eles não são tão... lógico que 
se ele vier de fora provavel-
mente seja um extraterrestre 

diferenciado, mas esses que já 
estão aqui talvez sejam já até 

semelhantes a nós”.

“A grande maioria não acredita, 
imagino eu, então pra uma adapta-

ção demoraria muito, não seria tão fácil 
de aceitar. Eu acho que seria bem difícil, 

apesar que eu acho que não é uma coisa do 
outro mundo aceitar de repente... é a mesma 

coisa de uma pessoa, vamos dizer, um casal bran-
co adotar uma criança negra, ou de outra raça, 

de repente achar que é diferente... não, somos 
todos iguais, como também os 

extraterrestres 
são fi lhos de Deus, porque diz que 

Deus é um, então pode ser diferente, mas 
se tiverem vivendo com a gente, não tendo, 

não querendo fazer mal... Apesar que é como 
eu falei, da mesma forma como entre nós exis-
te bem e mal, uma situação pode acontecer, 
só que não pode ser generalizada. Se vem um 
alienígena e faz o mal, depois vem três bons e 
a turma vai querer expulsá-los daqui ou não os 
aceitar, então seria uma burrice nesse ponto, 
mas eu acho que na minha opinião seria di-
fícil a aceitação, isso por questões religiosas 
e tal, e pela maioria das pessoas não acredi-
tarem, mas não vejo como um bicho de sete 
cabeças, não, é algo que pode acontecer, 
que pode de repente com o tempo virar uma 
realidade, de haver essa aceitação. Agora, 
lógico que nos fi lmes, na maioria dos fi lmes, 
sempre colocam como os alienígenas que 
vêm como bonzinhos e tal, e eles tão queren-
do na verdade com aquela intenção por trás 
de tá dominando a Terra, depois aos poucos ir 

destruindo e tal. Então isso fi ca amedrontando 
quem de repente possa ouvir falar, já lembra dos 
fi lmes e pode fi car com medo. Mas, lembrando, 

os fi lmes sempre foram fi cção, nada de concreto. 
Alguns até falam ah... igual eu, eu posso falar que 

eu tive um sonho, mas sonho não é realidade. Então 
a gente coloca na tela o que a gente imagina, o que a 

gente pensa, ou de repente o que vem à cabeça”.

“Conheço várias pessoas, o Sanderson é um. E conhe-
ço mais pessoas aqui em Cascavel, inclusive. Dentro 
dos relatos de outras pessoas, sempre foi assim: de 
ter visto, desceram, de ver luzes e ver, tipo assim, de 
chegar perto e de repente ir embora, não foi assim 
um contato tipo de abdução, de ser levado, dessa 
forma eu nunca tive, vamos dizer assim, nenhum re-
lato de pessoas aqui em Cascavel, mas de ter visto 
naves alienígenas, discos voadores já... e tem vá-
rios aqui em Cascavel. Tem até político aqui de 
Cascavel que aconteceu isso, só não vou citar 
nome porque é questão política, de repente 
pode até dar algum problema, mas tem até 
político que já viu também e faz tempo aqui 
em Cascavel. Então como são pessoas sérias 
algumas, né... porque tem algumas que a 
gente não dá tanto crédito, de repente viu um 
avião, alguma coisa, não soube diferenciar e 
acha que era um disco voador. Mas pessoas 
sérias, que... às vezes são do comércio e tal, 
de repente falar que viu e que teve contato e 
que foi assim, assim, assado, então aí entra 
aquele lado que eu falei, que não tem como 
descartar isso, muita gente já viu, muito gen-
te já teve esse contato, nem que seja de pri-
meiro grau, mas é algo que, pô, que você... 

Se aqui no nosso planeta não existe um 
tipo de aeronave que voe em alta velo-

cidade, e pára, e de repente sai de 
novo, então se aparece uma coi-

sa dessa aqui na Terra e você 
vê, com certeza você pode 

saber que não é daqui 
da Terra, só pode ter 

vindo de fora. En-
tão é por isso 

que eu 
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Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL
Cascavel West Side

Sala 1: Wall-e (dublado) – animação – sexta 14h45, 16h45, 19h e 21h; 
sábado, domingo e quarta 14h45, 16h50, 19h e 21h; segunda e terça 
14h45, 16h45 e 19h30; quinta 14h45, 16h45, 19h e 21h.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aven-
tura – sexta 16h30 e 21h15; sábado, domingo e quarta 16h40 e 21h20; 
segunda e terça 20h; quinta 16h30 e 21h15.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– sexta 19h10;  sábado, domingo e quarta 14h30 e 19h45; segunda e 
terça 16h30; quinta 19h10.

Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Wall-e (dublado) – animação – sexta, sábado e domingo 14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30; segunda e terça 16h30, 18h30 e 20h30; quar-
ta e quinta 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30.

Sala 2: Agente 86 (legendado) – comédia – sexta 14h40, 16h50, 19h e 
21h10; sábado, domingo, segunda e terça 16h50, 19h e 21h10; quarta 
e quinta 14h40, 16h50, 19h e 21h10.

Kung Fu Panda (legendado) – animação – sábado e domingo 15h.

Sala 3: Sex And The City (legendado) – comédia – sexta 18h e 21h; 
sábado, domingo e quarta 15h, 18h e 21h; segunda, terça e quinta 18h 
e 21h.

Sala 4: O Melhor Amigo da Noiva (dublado) – comédia – diariamente 
21h10.

O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta 16h40 e 19h; sábado, do-
mingo e quarta 14h20, 16h40 e 19h; segunda, terça e quinta 16h40 
e 19h.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Wall-e (dublado) – infantil – diariamente sexta e sábado 
11h50, 14h10, 16h30, 19h, 21h30 e 00h; domingo a quinta 11h50, 
14h10, 16h30, 19h e 21h30.

Barigüi 2: Wall-e (dublado) – infantil – sexta e sábado 13h20, 15h40, 
18h10, 20h40 e 23h10; domingo a quinta 13h20, 15h40, 18h10 e 
20h40.

Barigüi 3: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) 
– sexta e sábado 18h50, 21h25 e 00h05; domingo a quinta 18h50 
e 21h25.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – 
diariamente 12h50 e 15h45.

Barigüi 4: Sex And The City (legendado) – comédia – sexta e sábado 
14h45, 20h10 e 23h20; domingo a quinta 14h45 e 20h10.

Casamento em Dose Dupla (legendado) – comédia – diariamente 
12h10 e 17h50. 

Barigüi 5: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 12h30, 

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Algumas contrariedades em seu lar estarão previstas para 
o dia de hoje. Bom fl uxo para negócios relacionados ao cou-
ro. Provavelmente você estará envolvido em ajudar uma 
pessoa amiga com problemas. 

Infl uxos excepcionalmente benéfi cos para a sua vida em 
conjunto com outras pessoas, o trabalho e as confi ssões. 
Procure ouvir mais as pessoas que te cercam pois elas lhe 
mostrarão caminhos.

Os estudos e as comunicações continuarão favorecidos, 
desde que já tenham sido iniciados de alguma forma. Al-
guma situação fi nanceira poderá contradizer frontalmente 
seus desejos e sonhos.

Início de um novo período profi ssional. Possibilidade de 
ver o seu talento melhor utilizado, produzindo assim uma 
melhoria, talvez em longo prazo. Fase de recolhimento e 
necessidade de solidão. 

Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá 
dessa cooperação. Prepare-se para um período repleto de 
importantes e defi nitivas realizações em todos os setores 
de sua vida a partir de hoje.

Prepare-se, pois poderá receber uma notícia triste, vinda de 
alguém que você gosta muito. Uma pessoa muito especial 
para você não estará passando por momentos fi nanceiros 
muito favoráveis. 

Os problemas com relação ao seu envolvimento amoroso 
continuam e, apesar de não estar mais empolgado, ainda 
não encontrará coragem sufi ciente para tomar uma atitude 
que termine numa boa este romance.

Os amigos leais o ajudarão em qualquer difi culdade e con-
seguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. Ótimo 
ao amor e ao trabalho. Seja otimista e aproveite as chances 
que surgirão agora.

A infl uência astral é a melhor para fazer novas amizades, 
contatos públicos, pois estará com ânimo para infl uenciar 
favoravelmente os outros. Estímulo forte para o amor e as 
relações sociais. 

Dia que poderá benefi ciá-lo nas questões pessoais e fami-
liares por que o signo atual o eleva em todos os sentidos. 
Pode demorar, mas conseguirá o que está pretendendo. 
Pense mais em seu lar. 

O período da manhã será um tanto quanto complicado 
para você. Mas, à tarde, tudo deve melhorar sensivelmente. 
Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. Dê 
razão apenas às emoções.

Parentes muito chegados procurarão ter desentendimentos 
com você neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. A 
infl uência também não é propícia ao amor. Excelente, con-
tudo, para os negócios.

14h55, 17h15, 19h40 e 22h10.

Barigüi 6: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – diariamen-
te 13h15, 15h25, 17h35, 19h45 e 22h55.

Barigüi 7: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sábado e domingo 17h20.

Fim dos Tempos (legendado) – suspense – sexta 13h05, 15h05, 17h20, 19h35 e 
21h35; sábado e domingo 13h05, 15h15, 19h35, 21h25 e 23h45; segunda a quinta 
13h05, 15h05, 17h20, 19h35, 21h35 e 23h45. 

Barigüi 8: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 19h50 e 22h15.

Treinando o Papai (dublado) – comédia – diariamente 12h35, 15h e 17h25.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h20, 16h40, 19h 21h20 e 
23h40.

Estação 2: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 19h10, 21h30 e 
23h55.

O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 14h30 e 16h50.  

Estação 3: Sex And The City – O Filme (legendado) – comédia – diariamente 17h50, 
20h50 e 23h45.

Speed Racer (dublado) – aventura – diariamente 14h55.

Estação 4: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 13h30, 15h50, 18h10, 
20h30 e 22h50.

Estação 5: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – diariamente 13h05, 
15h10, 17h20, 19h30, 21h40 e 23h50.

Estação 6: Agente 86 (dublado) – comédia – diariamente 14h40, 17h, 19h20 e 
21h50.

Estação 7: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 14h, 18, 20h, 22h 
e 00h.

Kung Fu Panda (dublado) – animação – sábado e domingo 16h.

Estação 8: Um Amor Para a Vida Toda (legendado) – drama – diariamente 13h50, 
16h20, 18h40, 21h e 23h25.

Estação 9: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – dia-
riamente 20h40 e 23h15.

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

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamente 
17h40.

Estação 10: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 13h, 15h20, 17h30, 19h45 
e 22h15.

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – infantil – sexta sábado, domingo e quarta 
16h e 17h; segunda, terça e quinta 16h30.

O Incrível Hulk (dublado) – aventura – sexta, sábado, domingo e quarta 19h e 21h15; 
segunda, terça e quinta 18h30 e 20h30.

Cine Catuaí 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – sex-
ta, sábado, domingo e quarta 15h15; segunda, terça e quinta 15h45.

Agente 86 (dublado) – comédia – sexta, sábado, domingo e quarta 19h e 21h; segun-
da, terça e quinta 18h30 e 20h30. 

Cine Catuaí 3: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comé-
dia romântica – sexta, sábado, domingo e quarta 15h15, 17h15, 19h15 
e 21h15; segunda, terça e quinta 17h15, 19h15 e 21h15.

Cine Catuaí 4: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – sexta, sábado, domingo e 
quarta 15h, 17h15, 19h30 e 22h; segunda, terça e quinta 16h45, 19h e 21h.

Cine Catuaí 5: Wall-e (dublado) – infantil – sexta sábado, domingo e quarta 16h 
e 18h; segunda, terça e quinta 16h.

Agente 86 (legendado) – comédia – sexta, sábado, domingo e quarta 20h e 22h; 
segunda, terça e quinta 19h e 21h

Cine Catuaí 6: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sábado e domingo 16h.

Fim dos Tempos (legendado) – suspense – sexta, sábado, domingo e quarta 
18h, 20h e 21h45; segunda, terça e quinta 17h15, 19h15 e 21h15.

Cine Catuaí 7: Waal-e (dublado) – infantil – diariamente 15h, 17h, 19h e 21h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  

Sala 1: Treinando o Papai (dublado) – comédia – sexta, sábado, domingo, terça 
e quarta 17h30, 19h45 e 22h10; quinta 18h30.

Kung Fu Panda (dublado) – animação – sábado e domingo 15h30.

Sala 2: O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h10 e 19h30.

Efeito Dominó (legendado) – ação – diariamente 22h15.

Sala 3: Waal-e (dublado) – infantil – sexta 17h45, 20h e 22h15; sábado e do-
mingo 15h30, 17h45, 20h e 22h15; segunda a quinta 17h45, 20h e 22h15.

Sala 4: Sex And The City (legendado) – comédia – sexta 19h e 22h; sábado e 
domingo 16h, 19h e 22h; segunda a quinta 19h e 22h.

Cineplex  

Sala 1: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 14h50, 17h10, 
19h30 e 21h50.

Sala 2: Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura 
– diariamente 21h20.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamen-
te 15h30 e 18h30.

Sala 3: Wall-e (dublado) – infantil – diariamente 14h30, 16h50, 19h e 
21h30.

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

TOLEDO
Cine Panambi 

Sala 1: O Incrível Hulk (legendado) – aventura – sexta 19h30; sábado e domin-
go 16h30 e 19h30; segunda a quinta 19h30.

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – diaria-
mente 21h30.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (legendado) – aventura – 
sexta 20h; sábado e domingo 16h e 20h; segunda a quinta 20h.

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

A FavoritaA Favorita

Os Mutantes - Caminhos do CoraçãoOs Mutantes - Caminhos do Coração

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 - Gabriela resolve contar para Marta tudo o que ela sabe sobre Valente. 
Fredo e Paglia aterrorizam Lupo e avisam que irão acabar com ele. Cassandra diz 
que Ágata e Aquiles vão precisar ir para um orfanato. Lucas e Janete repreendem a 
mãe e avisam que os dois fi carão com eles.

TERÇA - João lê uma declaração de Fredo dizendo que irá caçar todos os mutantes. 
Joca tem um pesadelo de que seu corpo está coberto por aranhas e grita por socor-
ro. A médica olha para cama de Rico e vê a cobra. Samira tenta atacar Lúcio e Juno, 
mas os bebês usam seus poderes ao mesmo tempo e a enfraquecem. 

QUARTA - Fredo fi ca furioso ao saber que os mutantes fugiram do prédio do Depe-
com. Sandra e João fi cam preocupados com Tarso, mas ele avisa que nunca irá abrir 
mão do seu dom. João diz que Tarso está muito rebelde e ele se irrita. Rico começa 
a apertar Gabriela, que grita por socorro e pede para Gaspar buscar ajuda. 

QUINTA - Miguel dispara dardo tranqüilizante em Gaspar. Gabriela avisa que Rico 
está tentando mordê-la e Miguel aponta sua arma para ele Miguel percebe que Nati 
aproveitou para fugir e sai rapidamente para tentar achá-la. Fredo se revolta ao 
descobrir que é Paglia e promete exterminar todos os mutantes. 

SEXTA - Janete tem a visão de Lucas sendo atacado por Lupo, mas não tem tempo 
de avisar ao irmão. Lupo arromba a porta do apartamento. Ágata e Aquiles relatam 
o que aconteceu para Marta e agentes do Depecom. Marta diz que não tem as fi -
chas de Fernando e Ariadne e avisa que irá investigar. 

SÁBADO - Um caminhão vem buzinando na direção do carro de Nati. Lupo morde Lu-
cas. Lucas morre. Cassandra grita de dor. Carvalho avisa para família Mayer que en-
trará com um registro de ocorrência por causa do furto do violino. Marcelo diz para 
Tarso, Valente e Luna que lembrou de seu nome e de Maria, a mulher que amava. 

SEGUNDA - Jean-Paul fi ca completamente incrédulo ao saber que é o pai biológico 
de Paolo. Luca e Guido descobrem que Maria está no casa dos Cassoulet. Keiko fi ca 
preocupada com a segurança de Akemi. Manoela observa Carlo com Akemi e fi ca 
emocionada. Edu vai embora e não liberta Zico. 

TERÇA - Um policial entrega uma intimação a Françoise. Érika diz para Dani que 
Luca está com ódio dos Cassoulet. Luca conta para todos que o Mamma Mia foi 
completamente destruído. Maria anima a família e diz que está pronta para reco-
meçar. Cido e Philippe jogam pôquer. 

QUARTA - Severino diz a Alfredo que está disposto a ajudar no que for preciso para 
reerguer a pizzaria. Luca diz que irá reconstruir a Mamma Mia e recebe uma ligação 
anônima dizendo que Françoise foi presa pelo incêndio na pizzaria. Alex vai ao Paris 
contar que Françoise está presa. 

QUINTA - Alex pede para Gianini sumir e nunca mais aparecer porque amanhã ele será 
um foragido da polícia. Dani diz que a idéia de colocar as mesas no meio do Largo só 
pode ter sido de Luca. Keiko vai até a Mamma Mia para falar com Kim. Ela está preocu-
pada com o sumiço de Akemi. Luca serve pizza para Dani como garçom. 

SEXTA - Depois da primeira noite de amor juntos, Luca e Dani acabam discutindo 
por causa do ciúme dele, que quer que ela se afaste de Alex. Severino tenta conver-
sar com Manoela, mas ela foge dele. Théo e a galera do cursinho entregam Rambo 
e sua gangue à polícia em troca da libertação de Zico. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Zé Leôncio está convencido que o fi lho foi salvo por um índio e agora 
está vivendo na tribo. Jove pede a Juma que o deixa fi car mais alguns dias na caba-
na, mas ela não aceita. Zé Leôncio chega em casa e se emociona ao encontrar o 
fi lho são e salvo. Os dois se abraçam emocionados. 

TERÇA - Jove pergunta a Tadeu se ele está apaixonado por Guta e, diante da afi rma-
tiva do rapaz o aconselha a esquecê-la pois eles pertencem a mundos completa-
mente diferentes. Jove confessa para o pai que está encantado pela Juma. Jove sai 
sozinho de barco e encontra o velho do rio. 

QUARTA - Guta conversa com o pai e pede a ele que conte um pouco sobre seu 
passado. Tibério tenta se aproximar da “Muda” e se declara. Jove e Juma saem para 
pescar e acabam tomando banho de rio.Tibério insiste com Jove para que ele monte 
em seu cavalo, mas ele ainda não consegue superar o medo.

QUINTA - Jove, mais uma vez, brinca com o pai e diz que gosta de usar brinco. Filó 
conta para Zé Leôncio que seu fi lho foi embora. Jove chega à cabana de Juma e 
pede para fi car. Zé Leôncio decide ir atrás do fi lho. Jove se esconde do pai e acaba 
ouvindo quando ele diz a Tibério que se envergonha de ter um fi lho “fl orzinha”.

SEXTA - Jove conta para Juma sobre seu medo de cavalo. Jove continua ensinando 
Juma a ler e escrever e se emociona quando ela diz que está apaixonada por ele. 
Guta decide interferir na relação de Jove com Juma e vai até a fazenda falar com Zé 
Leôncio e ele vai atrás do fi lho. 

SÁBADO - Jove chega ao Rio de Janeiro e escandaliza a família ao apresentar Juma 
e dizer que a raptou do Pantanal. Assustada com as pessoas e com todas as novida-
des que vê, Juma diz que quer voltar para o Pantanal. Jove tenta convencê-la a fi car. 
Ferido no peito, o velho do rio é socorrido por um desconhecido. 

SEGUNDA - Natércio acusa Daniel de não aceitar ajuda para tratar Laura por orgulho. 
Daniel diz a Eduardo que vai hipotecar a casa para ajudar Laura. Iracema jura não 
falar nada sobre Laura a Virgínia e pede a Silvério que faça o mesmo. Laura encontra 
Daniel no meio da rua e ele avisa que os dois irão lutar com o que for preciso.

TERÇA - Daniel diz a Laura que irá fazer de tudo para protegê-la e ela percebe sua 
angústia. Cícero avisa Natércio que Eduardo e Conrado serão responsáveis pela me-
talúrgica em sua ausência. Daniel conta a Laura que Natércio ofereceu dinheiro para 
ela se tratar nos Estados Unidos.

QUARTA - Laura fi ca agitada com a revelação de Daniel. Divina cobra a mensalidade 
da pensão para Idalina, mas ela inventa uma desculpa. Daniel vai ao banco hipotecar 
a casa. Laura implora para que Daniel cancele a hipoteca. Ela encontra Natércio no 
clube e avisa que resolveu desfazer o pacto entre eles. 

QUINTA - Natércio perde o controle do carro. A enfermeira avisa Bruna, Otávia e Vir-
giínia que Natércio precisa fazer uma transfusão de sangue. Virgínia se oferece e 
descobre que seu sangue é incompatível com o de Natércio. Virgínia pergunta a Laura 
por que seu sangue não é compatível com o de Natércio.

SEXTA - Laura pergunta a Daniel se não é melhor contar toda a verdade logo para Vir-
gínia. Natércio agradece Afonso por estar por perto quando ele precisou. Laura conta 
sobre sua viagem aos Estados Unidos. Ela promete voltar a tempo para o noivado de 
Bruna. Natércio decide antecipar o noivado de propósito. 

SÁBADO - Daniel e Laura comemoram a chegada ao Rio de Janeiro. Bruna diz a Natér-
cio que não quer trocar as alianças na ausência de Laura. Laura e Daniel embarcam 
para Boston. Virgínia não se conforma com a ausência de Laura no noivado. Afonso 
troca olhares com Bruna.

SEGUNDA - Sônia decide levar Olavo para a Amazônia. Joana confessa para Renato 
que jamais achou que fosse gostar tanto dele. Suzy afi rma para Norma que Guilher-
me vai sair do país se perder o processo. Robson é fl agrado na mansão por José 
Henrique e Sheila, mas Rakelli consegue fugir sem ser vista. Renato beija Joana.  

TERÇA - Joana aceita namorar Renato. Robson é preso. Norma não consegue con-
vencer a diretoria da Singular a diminuir o preço da indenização. Mateus aparece 
na casa de Helena. Guilherme é condenado a pagar a indenização à Singular. Sônia 
encontra os diamantes.    

QUARTA - Olavo recupera a memória ao ver os diamantes, mas não diz nada a Sônia. 
Mateus explica para Helena e Hugo que estava perdido na selva e fi ca apavorado ao 
saber que sua loção está sendo produzida. Um policial diz a Guilherme que recebeu 
uma denúncia sobre a Loção Sister e explica que ele terá de ir até a delegacia.     

QUINTA - O delegado explica a Guilherme que o responsável pela loção será preso, pois 
em sua fórmula há uma planta que está em extinção. Suzy conta para Guilherme que 
descobriu que Mateus está vivo e o denunciou. Sônia e Olavo chegam à rodoviária. 
Acontece um estrondo no local. A mochila com os diamantes é roubada de Sônia.  

SEXTA - Sônia procura sua mochila pela rodoviária. Guilherme diz a Sônia que vai arcar 
com a multa por comercializar um produto ilegal. Renato convida Helena/Mateus para 
voltar a trabalhar com ele. Mateus pensa em usar o laboratório da clínica para fazer 
seus testes. Guilherme encontra o CD com o projeto do Carcará na caixa. 

SÁBADO - Guilherme vê que não há erros no projeto do Carcará. Helena/Mateus recusa 
o convite de Renato. Guilherme diz a Norma que quer voltar a trabalhar na Singular por-
que vai se sentir mais seguro para levar a relação deles adiante. Guilherme procura Joa-
na para contar que não teve culpa pela queda do Carcará e a fl agra beijando Renato.

SEGUNDA - Gonçalo manda Flora se afastar de sua família. Lara vê Céu pegando na 
mão de Cassiano e não gosta. Shiva deixa um bilhete para Augusto dizendo que se 
mudou para São Paulo. Gonçalo vê Irene se encontrando com Flora. Elias decide se 
candidatar. Iolanda é fria com Cida. Flora vai visitar Silveirinha.  

TERÇA - Flora pede ajuda a Silveirinha. Zé Bob pede a Alícia que consiga um fi o de 
cabelo de Camila para que ele possa fazer um teste de DNA. Flora desmaia depois 
de tomar um lanche e é trancada pelos seguranças de Gonçalo num mausoléu. 
Flora acorda e se desespera ao perceber onde está presa. 

QUARTA - Alguns homens ouvem os gritos de Flora e abrem a porta do mausoléu. 
Alícia entrega o fi o de cabelo de Camila a Zé Bob. Flora marca um encontro com 
Lara, pois quer lhe dar uma carta que Marcelo escreveu. Lara decide ir ao encontro 
com Flora. Donatela segue Lara e fi ca horrorizada ao ver a fi lha encontrando Flora. 

QUINTA - Flora entra no carro de Lara. Flora afi rma para Lara que Gonçalo e Donatela a 
seqüestraram e diz que vai sair de São Paulo por algum tempo. Donatela manda uma 
mensagem do celular de Lara marcando um encontro com Flora e marca com a fi lha no 
mesmo lugar. Flora e Lara chegam ao local marcado e Donatela as surpreende.    

SEXTA - Donatela e Flora trocam acusações. Irene comenta com Gonçalo que acha 
muito estranho que Donatela tenha parado de procurar pelo fi lho desaparecido. Do-
natela manda Lara escolher entre ela e Flora. Donatela invade uma solenidade na 
Fundação Fontini e afi rma para todos que Irene se aliou à assassina de Marcelo.  

SÁBADO - Dodi procura Flora e propõe uma aliança. Flora entra num jogo de pôquer do 
qual Pedro participa e ganha tudo. Pedro pede dinheiro emprestado a Flora. Irene encon-
tra Flora e lhe diz que Donatela deixou o rancho. Pedro procura por Donatela no rancho, 
mas é Lara quem o recebe. Zé Bob procura Donatela e a surpreende com um beijo.

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
   

2
9

.ju
n.

2
0

0
8

   
  

07

(
pppooorr  
VVVVaannndddeerr  CC

oolloommm
bbbboooo***

C
A

S
C

A
S

C
A

S
C

AV
C

AV
C

EL 
EL | P

| PPPP
RR

A crítica foi majoritariamente negativa sobre Requiem para um sonho, segun-

do fi lme de Aronofsky. A justifi cativa está em torno do fato de a produção 

oferecer certo juízo de valor sobre o destino das pessoas viciadas em drogas 

lícitas e ilícitas. Pois é, o tema também não é dos menos tratados e re-

tratados. É quase que: ele é bom no que faz, mas o que 

faz não é nada bom. Então, por que vê-lo?

O roteiro é uma adaptação do livro homôni-

mo de Hubert Selby Jr., publicado em 1978, 

que já havia sido levado à telona em 1989 

com o nome Noites Violentas no Brooklyn. 

Ao passo que a mãe mergulha nos medi-

camentos ‘milagrosos’ para o emagreci-

mento rápido; o fi lho, a namorada e um 

amigo embarcam no "tradicional" rumo 

das drogas ilícitas. No entrecruzar dessas 

vidas vemos o american way of life reduzi-

do a pó. Lição de moral a marteladas, jus-

tifi cando a censura 18 anos.

REQUIEM PARA UM SONHO

Darren Aronofsky

Ellen Burstyn, Marlon Wayans, 

Jared Leto, Jennifer Connelly

102 min.

EUA, 2000, Cor

Aronofsky distancia-se da narrativa clássica ao retirar o eixo central 

da fórmula: o ciclo transformador pelo qual os personagens tendem a 

passar. Tem-se uma linha trajetória em relação à degradação dos per-

sonagens pelos vícios, com um ápice ideal e um fi nal calcado em um 

real trágico. Pode incomodar a alguns a 

imagem supervalorizada que tenta 

ser uma tradução visual das al-

terações da consciência.

Somando-se a trilha sonora 

degustável e a montagem 

rítmica rápida – o número 

de cortes é três vezes a 

média –, a produção fi r-

ma-se entre o comercial 

e o artístico e agrada aos 

gostos mais variados. 

Note a interpretação de 

Ellen Burstyn.
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* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade
vandercolombo@gmail.com

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com
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“O verdadeiro amigo é aquele 
que esfaqueia pela frente”
Oscar Wilde

A moral 
humana sempre 
reside em terrenos pou-

co escavados, se disfarça em 
trejeitos e maneirismos, em cortes 

de cabelo e falas mansas, porém, no me-
nor rolar de águas revela o cheiro forte do que se 

esconde por trás de uma parceria, de uma amizade, de 
um relacionamento. Se essas ‘águas’ contiverem cifras, 

então, o estrago é maior.

Não há uma explicação lógica para colocar pai e 
fi lho, amigos ou amantes em extremos opostos 
numa disputa fi nanceira, pero que las hay, las hay. 

“Laysmara, meu amor, existe algum estudo socio-
lógico feito a respeito do tema?” “Não lembro, se 

tiver, escrevo no meu texto”. Ok, leia ao lado.

O fato é que o tema é eterno, desde Caim e Abel, 
e bem provavelmente anterior para os evolucionis-

tas, a desagregação fraternal em nome da posse 
foi ficando intrínseca à nossa história e renegada 

sob duas ou três pás de cal por nossa moralidade.

Danny Boyle escolheu o tema para seu debute em longas, 
o desprezo pelas relações humanas que são compradas por 

poucos vinténs acabou sendo tema recorrente em seu filme 
mais comentado, Trainspotting. Porém, foi neste Cova Rasa que 

ele destilou todo seu veneno cínico concentrando-se sobre o tema, 
quando no outro a heroína era talvez seu maior protagonista. 

A história fala de três amigos que estão escolhendo quase que aria-
namente um ‘estabelecido’ que faça parte de seu grupo (que modes-

tamente seja bonito, engraçado, dinâmico, inteligente, sagaz, etc) para 
dividir o apartamento. Eles se divertem humilhando os candidatos até final-
mente encontrarem seu escolhido, Hugo. O problema é que logo nos primei-
ros dias de estadia, Hugo sofre uma overdose deixando uma mala de dinheiro 
junto ao seu corpo. Os três fazem o que qualquer amigo faria: esquartejam o 
corpo, enterram e ficam com o dinheiro.

A paranóia que se segue é digna de entrar para a história do cinema, num estilo 
Hitchcock moderno. Boyle mostra segurança e habilidade ao brincar com situa-
ções que no mínimo intrigam o espectador. Com câmera ágil e poucos efeitos, o 
diretor mantém o clima num patamar psicológico que por vezes exaspera. 

No ato e depois dele, Boyle consegue lançar um tsunami em cima da terra 
que cobria os silêncios mais recônditos dos três personagens, levando-os a 
extremos que sempre colocam em jogo sua amizade, fidelidade e humani-
dade. Sendo possível realizar até, por menos que se queira, uma espécie 
de auto-análise catártica em cima das opções e atos tomados por eles, 
conforme revelam seus podres, conforme a cova onde pensaram ter en-
terrado seu segredo se mostra bem menos profunda do que 
parecia.

O fi lme Cova Rasa será exibido neste sá-
bado, dia 05/07, às 19h30, no Sesc Cine-
clube Silenzio. A entrada é gratuita.

"A amizade é um meio de nos isolarmos da humani-
dade cultivando algumas pessoas."
Carlos Drummond de Andrade

Sabendo-se que as 
Ciências Sociais possuem o caráter 
de ciência e por esse motivo devem 
ser realizadas, objetivamente, sobre 
objetos objetivos (e não há nada de 
redundante neste aspecto), é pre-
ciso levar em conta também que 
vários caracteres estão em jogo 
no que diz respeito ao inter-re-
lacionamento humano. Dessa 
forma, igualmente concerne 
ao estudo da realidade so-
cial considerar objetiva-
mente (como objetos) as 
emoções e vontades dos 
atores sociais na toma-
da de suas decisões e na 
maneira sobre a qual adminis-
tram suas vidas. 

Ora, Émile Durkheim e Max Weber fo-
ram precursores nessa empreitada, o primei-
ro considerando a emoção dos agentes com rela-

ção à religiosidade e o segundo levando em conta os 
tipos de ações tomadas pelos indivíduos (racional com 

relação a um objetivo; a um valor, emocional e tradicional). 
Contudo, o sociólogo Georg Simmel, concentrando seus esfor-

ços nessa famigerada linha de estudos, que, diga-se de passa-
gem, sofre com discriminação das sociologias mais canônicas até 

hoje, abordou temas tais como o amor, a fidelidade e a gratidão, 
dando conta de perceber que essas emoções caracterizariam-

se com um status sociológico, pois se articulam com a forma 
das relações entre os indivíduos, enquanto que os demais 

sentimentos seriam sim subjetivos.

Esta subjetividade presente numa ciência objetiva 
dá conta de afirmar as emoções como construções 

sociais e, assim, manifestadas em conformidade 
a diferentes estratos e culturas, de modo que a 

construção individual de tal conceito é perpassa-
da também por tais especificidades. Em Cova 

Rasa um outro agravante está no entorno da 
construção e do uso destas construções 

sociais: o dinheiro. Sendo que, de fato, 
as tomadas de decisões e as relações 

subjetivas das personagens baseiam-
se, entre outras coisas, na dicotomia 

proposta pela fidelidade / amizade 
e a posse do dinheiro, fazendo 
com que novos comportamentos 
objetivos / sociológicos possam 
ser abordados levando-se em con-
ta essas variáveis. 

Em linhas gerais, é preciso ter em 
mente que as relações sociais são 
muito mais complexas do que a sim-
ples interação entre os indivíduos, de 
forma que as ações envolvem negocia-
ções, controle e contextos específi cos 
que ultrapassam as conceitualizações 
largamente utilizadas pelas Ciências 
Sociais. Estas que dão conta de pinçar 
artifi cialmente o pertencimento a deter-
minada classe, gênero, crença religiosa, 
espaço geográfi co, e outras variáveis ob-
jetivas, como únicos determinantes da 
performance do sujeito.
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M a q u i a v e l 
observou o jogo 

político de seu tem-
po e constatou uma ver-

dade que parece inegável: 
“o desejo de conquistar é efe-
tivamente algo muito natural e 
comum. Aqueles que obtêm êxi-
to na conquista são sempre lou-
vados, nunca criticados” (O Prín-
cipe, cap. III). Olhando cruamente 
para os fatos, parece indiscutível 
que ganhar deve ser o objetivo fun-
damental de qualquer governante. 
Todos conhecemos incontáveis his-
tórias que mostram que as pessoas 
só criticam o perdedor. Todos que-
rem ficar próximos de quem ganha. 
Os erros e o mal que o vencedor co-
mete jamais mancham sua glória. 

Por que o jogo político é tão cruel? 
Maquiavel extrai sua explicação de 
duas fontes principais: a natureza hu-
mana e o exemplo da história. Por um 
lado, o gosto pelo poder é inerente à pró-
pria natureza humana. As pessoas amam 
comandar e não descansam enquanto 
não alcançam o controle da situação. Por 
ser “algo muito natural e comum”, não se 
importam com os meios que empregam. 
Por outro lado, a história mostra que o ven-
cedor sempre é louvado e o perdedor sem-
pre é condenado. Basta vencer para que o 
mal cometido seja esquecido e passe a ser 
glorifi cado como ‘bem’. A história é escrita 
pelos vitoriosos. O único mérito do perdedor 
é ampliar a fama do vencedor. A derrota é um 

fracasso e do fracassado é possível ter 
piedade, mas admiração e res-

peito são dedicados uni-
camente ao ganhador.

Esses dois aspec-
tos, natureza e 

história, fazem 
com que a 

política seja 
uma es-

pécie de 
luta que 
funciona à 
semelhança da 
guerra. Situação e 
oposição se enfrentam 
como se a própria vida esti-
vesse em jogo. Até mesmo a 
linguagem da disputa política 
é a da guerra. O opositor é o 
‘inimigo’ que é preciso ‘atacar’ 
a fi m de ‘acuá-lo’. Especialistas 
estudam ‘estratégias’ e ‘táti-
cas’; estudam o ‘poder de fogo’ 
de cada lado, espionam os ‘mo-
vimentos do inimigo’, procuram 
causar-lhe ‘baixas’. As ‘manobras’ 
servem-se tanto da ‘luta aberta’ 
quanto de ‘sabotagem’ e da ‘guerra 
de informação’. Os ‘desertores’ do 
‘campo de luta inimigo’ são recebi-
dos com festa. 

Na política como na guerra oposição 
boa é oposição morta. Os esforços da-
queles que estão no comando visam 
suprimir os espaços da oposição. Qual-
quer voz dissonante é abafada. Para 
isso empregam-se todos os recursos que 
a posse do poder permite: perseguições, 
intimidações, ameaças, retaliações. O so-
nho de cada governante é ser um senhor 
absoluto que ouve apenas aprovação e lou-
vor. A única qualidade que o situacionista 
reconhece no oposicionista é que, quando 
o vence, valoriza sua vitória. A resistência 
oferecida por quem se opõe multiplica o 
mérito de quem ganha.

Esse modo de compreender o fun-
cionamento da política é gerador da 
frustração e da desconfiança 
que o cidadão em geral 
sente em relação aos 
‘políticos’. Esses ‘pro-
fissionais’ não com-
preenderam que 
governar é mais 
do que vencer 
o adversário. É 

Maquiavel:
a política
e a guerra

fácil mostrar-se valente 
quando se dispõem de todos 

os instrumentos do poder. O ‘rolo com-
pressor’ com o qual se abafam as vozes 
discordantes é, na verdade, o recurso dos 
medíocres movidos pelo medo para eli-
minar aqueles que os contestam.

O verdadeiro político reconhece na 
existência de uma oposição atuan-
te a condição imprescindível para 
a liberdade. Tem consciência de 
que “o desejo de conquistar é 
efetivamente algo muito natural 
e comum”, mas sabe também 
que se não houver ninguém para 
limitá-lo, absorverá tudo e to-
dos. Sem oposição, todo governo 
torna-se ditadura. Conhecemos 
o verdadeiro democrata não por 
aquilo que ele diz, mas pela ma-
neira como trata aqueles que se 
opõem ao seu comando.

* Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste, 
campus de Toledo. E-mail: luizames@unioeste.br

(por José
Luiz Ames*
TOLEDO | PR
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Sonhar ilhas, com angústia ou alegria, pouco importa, é 
sonhar que se está separando, ou que já se está separado, 

longe dos continentes, que se está só ou perdido, ou, então, é 
sonhar que se parte de zero, que se recria, que se recomeça. 

Gilles Deleuze. Causas e Razões das Ilhas Desertas. 

O cinema é uma das expressões artísticas mais antigas e margi-
nais de Cascavel. Reivindicado pelas mãos de gente apaixonada, 
que vê nessa terra jovem de 50 e tantos anos uma vocação despre-
zada. A conseqüência é um desenvolver à sombra de um documento 
que a caracteriza como Pólo Cinematográfi co.

Ilha D’Oeste, que tem o apoio dos projetos Gazeta ALT e Outra 
Pauta da Gazeta do Paraná, é o primeiro trabalho documentário a 

discutir as difi culdades na produção cinematográfi ca local, conso-
lidando-se como peça fundamental a qualquer esboço que se faça 

de uma história do nosso cinema.

Do discurso polifônico dos entrevistados emerge o pedido não só por 
respeito, mas por apoio. É o anunciar de uma nova era, de um pensa-

mento e de uma criação cinematográfi ca consistente muito longe de 
ser um sonho. Só não vê o cinema cascavelense quem não quer. Só não 

o incentiva quem não o conhece. Só não o vive quem o subestima.

***
A produção, sem fi ns lucrativos, nasce premiada. Na segunda-feira, Andres-

sa Moraes, Douglas Menegazzi, Jeferson Richetti, Lucas ‘Japa’ Nonose e Renan 
Menezes receberam por Ilha D’Oeste o prêmio de Melhor Documentário na Mostra de 

Vídeo Documentário da FAG (Faculdade Assis Gurgacz). Agora seguem para o Festival de 
Cinema de Cascavel, que será realizado em agosto.

JEFF: “Nosso objetivo é promover uma discussão sobre o fazer cinema em 
Cascavel. Difi culdades não impediram a produção local. E, ao contrá-
rio do que a maioria pensa, existe sim público em formação para 
o nosso cinema. O que falta é incentivo, apoio, e é essencial 
discutir essas difi culdades, ainda mais nesse momento de 
crescimento da cultura cascavelense”.

DOUG: “Em primeiro lugar queríamos mostrar às 
pessoas que existe produção cinematográfi ca 

na cidade. Informar em primeiro lugar. 
Em segundo lugar, contextualizar 

com os vários personagens 
que fazem parte des-

sa realidade 
as principais difi -

culdades. Mostrar isso 
e a partir daí gerar uma dis-

cussão com o próprio público 
e com as pessoas que fazem 

cinema para serem encontradas 
formas de se resolver isso”.

“Não queríamos uma simples justa-
posição de depoimentos. Notamos que as 

difi culdades do Vander não são as mesmas da 
Ândrea, que não são as mesmas do Pilatti, e assim por 

diante, então, montamos de forma que um discurso comple-
mentasse o outro, essa união talvez seja um caminho a seguir. Por 

meio da polifonia, construímos um único discurso em prol do desen-
volvimento da produção cinematográfi ca de Cascavel”.

JEFF: “Por que Ilha D’Oeste? Então, é que Cascavel tem produção 
cinematográfi ca mesmo longe dos outros centros de cinema, Curiti-
ba, São Paulo. É como se fosse uma ilha”.

DOUG: “É uma ilha de cinema em um mar de soja [risos]. É um lugar 
em que as pessoas podem se expressar com e sobre cinema”.

Entrevistados:

- Ândrea Sulzbach (produtora de cinema e teatro)

- Antonio Marcos Ferreira (diretor e produtor de cinema)

- Antonio Martendal Neto (diretor de cinema e cinegrafi sta)

- Cezar Pilatti (fotógrafo e produtor de cinema)

- Clélia Pogozelski Oliveira (agente administrativo da secretaria de Cultura)

- Graciele Weiler (técnica cultural do Sesc)

- Vander Colombo (diretor e roteirista de cinema)

Intervenção artística

- Tays Villaca (atriz convidada)

- Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência cientí-
fica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar des-

de já a minha idéia; nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, 
senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma 

experiência, mas uma experiência que vai mudar a face 
da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até 

agora uma ilha perdida no oceano da razão; come-
ço a suspeitar que é um continente.

O Alienista - Machado de Assis
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