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No dia 2 de julho de 1961, 
o escritor norte-americano Er-
nest Hemingway, aos 61 anos, 
cometeu suicídio, o quinto na 
família em quatro gerações. O 
pai, Clarence; os irmãos Ursula e 
Leicester; e a neta Margaux tiveram o 
mesmo fi m trágico. Ernest Hemingway assinou 
clássicos como O Sol Também se Levanta (1926), Por 
Quem os Sinos Dobram (1940) e O Velho e o Mar (1952), 
com o qual ganhou o prêmio Pulitzer em 1953.

No dia 3 de julho de 1883, nasceu em Praga o pri-
meiro fi lho de Herrmann Kafka, que se tornou um dos 
mais lidos escritores de língua alemã. Franz Kafka, 
sempre atencioso ao menor detalhe, trata da perse-
guição e da alienação em suas obras como poucos. 
A Metamorfose (1915), O Processo (1925), O Castelo 
(1926), Amerika (1927), e A Muralha da China (1931) 
são obras que ainda hoje exercem forte infl uência so-
bre a literatura mundial.

No dia 4 de julho de 1862, Charles Dodgson, mais co-
nhecido pelo pseudônimo Lewis Carroll, passeava de 
barco pelo Thames, em Oxford, com as três fi lhas de 
um deão. Nesse passeio, contou às irmãs Liddel a his-
tória da menina Alice, aliás, nome de uma das irmãs. 
As meninas gostaram tanto da história que pediram 
para que a escrevesse e publicasse, o que ocorreu em 
1865 sob o nome Alice no País das Maravilhas. 

Todo dia é dia de literatura.

Today in Literature (www.todayinliterature.com) é 
um site muito interessante e muito bem organizado, 
que traz informações da história da literatura tendo 
como mote o dia do mês. Alguns cliques a mais e 
você tem acesso à pesquisa por autor, textos his-
tóricos, relação de obras, biógrafos, ilustradores... 
Nota: o site é inglês, mas a linguagem não é das 
mais difíceis. Um certo domínio do idioma já permi-
te várias horas de material de qualidade.

Aos que escrevem será de grande ajuda o E-Di-
cionário de Termos Literários (www2.fcsh.unl.pt/
edtl/index.htm). Um portal que “pretende recolher o 
maior número possível de termos técnicos em uso 
nas teorias da literatura, na crítica literária, nos tex-
tos acadêmicos, nas bibliografi as específi cas dos 
estudos literários e culturais”. O projeto, iniciado em 
1997 por mais de cem professores, chegou a 2005 
com versão eletrônica e hoje já possui uma base ter-
minológica de mais de 1,7 mil entradas, “incluindo 
remissões, e abrange um elevado número de termos 

atuais e mesmo não dicionarizados ainda em ne-
nhuma outra língua”.

De literatura em literatura, chegamos ao 
blogue da crítica literária do ALT, Julliane 
Brita. É a outra indicação desta semana. 
“Ainda a descobrir. Sou uma aprendiz, gos-
taria que fosse de escritora. A angústia da 
infl uência em mim é forte, e você pode ler 
meus poetas – além dos meus medos – 
no que escrevo”, anuncia aos visitantes. 
O título do espaço por assinatura e aviso: 
Read Naked, leia nu. queenofspades.wor-
dpress.com é palco de uma conversa inte-
lectualmente estimulante.

“Great Books. Good Stories. Every Day”.

Gilson Luís Soares não é de se arrefecer facilmente. Ao 
menos, não é o que parece. Sempre simpático, não foi di-
ferente ao receber a Equipe ALT numa amigável invasão à 
biblioteca que ele alimenta há 25 anos. Sim, depois de nos-
sa jornada aos sebos da cidade – cada semana um deles 
é mostrado por aqui – visitamos a casa de alguém que se 
dispõe a nos receber e a indicar livros, filmes e afins, de 
coleções particulares, por assim dizer. 

Já era noite quando entramos na sala arejada em que al-
gumas prateleiras de metal carregam uma variedade imen-
surável de DVDs, livros e revistas. Miniaturas de dinossauro 
faziam as vezes de observadores no topo da estante central, 
e logo vieram à mente as habituais câmeras que jazem sobre 
cabeças em locais públicos. Ali, entretanto, os dinossauros 
só presenciariam o que os milhares de anos que os sucede-
ram ofereceriam à humanidade.

Policial militar, ator e escritor, Soares possui 15 peças regis-
tradas – A paixão de Casanova; Acorda, Brasil; e Coração Sa-
tânico (adaptação do fi lme homônimo de Alan Parker), entre 
elas –. E a biblioteca dele faz jus a essa polivalência. Aliás, 
as sugestões que seguem são um misto do que foi possível 
anotar durante o bom tempo de conversa e a miríade de refe-
rências por lá ouvidas.

A primeira frase resume bem: “Tem de tudo”. Seguiu-se, por 
exemplo, a prateleira de DVDs. O Ébrio, fi lme brasileiro de 
1946 escrito e dirigido por Gilda de Abreu; Lassie, a cachorra 
mais famosa do mundo; episódios do desenho animado da 
pin-up Betty Boop, do Gato Félix, da Luluzinha, do marinheiro 
Popeye; séries como As Aventuras de Rin Tin Tin (realizada 
entre 1954 e 1959), Jeannie é um Gênio, originalmente de 
1965 a 1970, e Perdidos no Espaço, de Irwin Allen, produzi-
do entre 1965 e 1968. DVDs de jogadores de futebol como 
Bagio e Zinedine Zidane, além de exemplares do western spa-
ghetti e de vários documentários, como Gengis Khan – A fúria 
mongol e Mundo-Cola – Água, Açúcar e Marketing.

Na prateleira “Eu gosto muito de ler”, mais demonstrações 
de vastidão. São exemplares: Moby Dick, romance do esta-
dunidense Herman Melville (no Estante Virtual – estantevir-
tual.com.br – pelo impressionante preço de R$ 1,85) está 
por lá. Beleza Negra, de Anna Sewell, também (por R$ 3, 
no Estante). Tom Jones, de Henry Fielding, “uma espécie de 
Casanova inglês”, (no Estante Virtual pelo módico R$ 5,81). 
Os Três Mosqueteiros (R$ 5), de Alexandre Dumas, de quem 
Soares já leu quase todas as obras. Spinoza é um dos filó-
sofos que figuram ilustres na prateleira. No teatro, As Sa-
bichonas, de Molière (por R$ 8, no Estante Virtual), Casa 
de Bonecas (R$ 10), do norueguês Henrik Ibsen, que “todos 
que fazem teatro devem ler”, e uma compilação das Comé-
dias de Shakespeare (R$ 15).

Por último, revistas de histórias em quadrinho aos montes. 
De Conan, O Bárbaro, um dos maiores personagens da litera-
tura de fantasia heróica ou ‘espada e feitiçaria’ (sword and 
sorcery), coleção quase completa. Tex, Dylan Dog e Nick Rai-
der são algumas das revistas da série Bonelli Comics, produ-
zida pela Sergio Bonelli Editore, na Itália. Uma grande coleção 
também de Batman, incluindo a fase má do herói, O Cavalei-
ro das Trevas, de Frank Miller. Do mestre da arte seqüencial e 
responsável pela inclusão do expressionismo alemão na HQ, 
William Eisner, o indicado é The Spirit, detetive cujas histórias 
são contadas magistralmente. O Brasil oferece à prateleira 
Maurício de Souza, de A turma da Mônica, “o ganhador do 
prêmio máximo de história em quadrinho, Yellow Kid, e com 
histórias traduzidas inclusive para o chinês e o japonês”.

Muitas indicações possíveis fi caram de fora. Afi nal, uma biblio-
teca pessoal oferece muito do que o dono construiu no decorrer 
da vida. Uma miríade de signifi cações. Resta-nos o agradeci-
mento pela boa recepção, pela conversa, a ajuda e o chá.

Idéias
episódio 12Cidinha

Oi, Cidinha

Olá, criatura
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(por((Equipe ALT((
(por((Equipe ALT((Chá de 

livros
Todo dia é dia 
de literatura
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Era 
um sá-

bado, pas-
sava da uma 

da manhã e o car-
teado e os copos de Co-

ca-Cola haviam fi cado para 
trás. O carro patinava na terra 

remexida e custava a sair do lugar, 
o jeito foi deixá-lo ali em meio à plan-

tação de aveia, há uns 20 metros da rua, 
e seguir a pé. A luz dos faróis serviria de guia 

naquela escuridão. Descemos os seis do pequeno 
automóvel e quatro de nós decidiram seguir na emprei-

tada. Dali onde estávamos caminharam terreno abaixo uns 
70 metros e de um lado para outro por mais uns 30, juntando 

terra nos calçados e picão nas calças, cansaço e suor ao corpo. Os 
cochichos desapareciam na distância e nas gargantas, todos esta-
vam apreensivos por um visitante inesperado ou um morador desavi-
sado. A idéia era chegar a tal casa abandonada.

A busca não durou trinta minutos, mas a tensão em que estáva-
mos imersos devido às circunstâncias trouxe a sensação de algumas 
horas perigosamente perdidas e proporcionalmente sem razão. Nin-
guém sabia exatamente por que durante uma madrugada de fi m de 
semana procurávamos simples restos de construção num lugar que 
sabíamos inadequado a qualquer um. Talvez porque seja esse o tipo 
de loucura que em forma de lembrança suspiraremos daqui a alguns 
anos: ah, como eram bons os velhos tempos.

Não achamos a casa. Simplesmente parecia ter desaparecido. 
Nem destroços, nem fantasmas, nem tiros... apenas nós assustados 

com a própria sombra e admirados com a própria coragem. 
Voltamos à mesa e aos copos.

A graça da curiosidade está na feliz essência incompreensível. 
Meses depois estávamos nós com o pensamento de tentar nova-

mente, agora sob sol e com um rumo minimamente defi nido. O 
fotógrafo desceria junto. Se de fato tivesse algo lá embaixo era 

melhor registrar de uma vez do que ter de fazer uma nova via-
gem. E com as barras da calça dobradas – lição aprendida na ten-

tativa anterior – e sob a cantoria do fotógrafo – uma boa cantoria, 
diga-se –, caminhamos e vagamos até avistar as ditas ruínas.

Saímos de uma inclinação para uma descida leve nos últi-
mos metros. Exaustão garantida pelo puro sedentarismo. 

Estávamos ali, em meio ao nada, dentro de restos de cons-
trução, observando a completa inutilidade de estar num lugar 

daquele, até que, ao correr os olhos pelas bobagens nas pa-
redes escritas com tinta, tijolos ou mesmo carvão, vimos que 

havia alguns rascunhos literários, esboços do que poderia ser 
poesia. Nos percebemos em um local singular. 

A Carta de um Louco – produção anônima que circula por aí 
desde a década de 60 –, que se revelou diante de um olhar 
mais atento sobre uma das paredes, verdadeiramente não 
tem valor literário, mas foi a partir dela e daquele lugar impro-
vável que encontramos um poeta não muito longe dali poucos 
dias depois. Deixara o nome em algumas paredes. 

O depoimento que nos deu é o remontar de uma vida cuja 
história ligou-se a casa primeiramente pelo pai, que fora peão. 
Sandoval freqüentou a casa quando ainda era habitada e de-
pois ele mesmo habitou o lugar ora com rabiscos despreten-
siosos, ora com traços de um almejar poético. É uma história a 
desconstruir outra, a da nossa personagem central: uma casa, 
um grande elefante branco.
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Em defesaEm defesa
da igualdadeda igualdade*

(por
Álef**CASCAVEL | PR

(por
Julliane BritaCASCAVEL | PR

DevaneiosDevaneios
Queria escrever num céu azulQueria escrever num céu azul
Até velar a luz com meus protestos...Até velar a luz com meus protestos...
Esfumaçá-los com o vento,Esfumaçá-los com o vento,
Deixá-los como cortina do infi nito,Deixá-los como cortina do infi nito,
Miragem ao tempo...Miragem ao tempo...
Queria que o solo fosse feridoQueria que o solo fosse ferido
Com o estrondo de meus gemidosCom o estrondo de meus gemidos
E a terra sangrasse ao ouvir-me...E a terra sangrasse ao ouvir-me...
Queria que minhas ações reluzissem:Queria que minhas ações reluzissem:
Dissipando as poluições morais,Dissipando as poluições morais,
Deixando o mundo expostoDeixando o mundo exposto
À vastidão da igualdade plena...À vastidão da igualdade plena...

HerançaHerança
Eu e meu pedaço de papel:Eu e meu pedaço de papel:
Tudo que tenhoTudo que tenho
São idéias efêmeras...São idéias efêmeras...
Se não tivesse o papel,Se não tivesse o papel,
Não seria donoNão seria dono
Nem dos pensamentos,Nem dos pensamentos,
Que apagariam-seQue apagariam-se
Com o acúmulo do tempo...Com o acúmulo do tempo...
Direitos autorais,Direitos autorais,
Patentes de sonhos,Patentes de sonhos,
Posses de fantasias,Posses de fantasias,
São as riquezas que tenhoSão as riquezas que tenho
Por mera ironia...Por mera ironia...
Milenares são os pensamentos,Milenares são os pensamentos,
Mutantes, impessoais, universais,Mutantes, impessoais, universais,
E ainda há quem digaE ainda há quem diga
Que posso ser dono deles...Que posso ser dono deles...
Penso, repenso, reexisto,Penso, repenso, reexisto,
Logo me transformo...Logo me transformo...
Mas tudo que tenhoMas tudo que tenho
Continua sendoContinua sendo
Alguns pedaços de papéis...Alguns pedaços de papéis...

Reinvertendo valoresReinvertendo valores
Chega de pedir piedade,Chega de pedir piedade,
Compreensão e complacência,Compreensão e complacência,
Chega de emocionalismo piegasChega de emocionalismo piegas
E apelos socioambientais...E apelos socioambientais...
Não estou pedindo que preservemNão estou pedindo que preservem
Bichinhos de pelúciasBichinhos de pelúcias
Para enfeitarem o quarto,Para enfeitarem o quarto,
Ou choramingando a morteOu choramingando a morte
De uma mascote pessoal,De uma mascote pessoal,
Não, não é nada disso...Não, não é nada disso...
Não sou o réu,Não sou o réu,
Nem estou em extinção,Nem estou em extinção,
Ou carecendo de esmolas...Ou carecendo de esmolas...
Estou exigindo justiça:Estou exigindo justiça:
Como promotor,Como promotor,
Como um corpo de jurados,Como um corpo de jurados,
Como testemunha ocularComo testemunha ocular
Da mortandade social...Da mortandade social...
Os culpados, eles sim,Os culpados, eles sim,
Precisam clamar por piedadePrecisam clamar por piedade
À severidade da lei,À severidade da lei,
Devem chorar seus errosDevem chorar seus erros
E corrigir seus defeitos,E corrigir seus defeitos,
Seus desvios de personalidade...Seus desvios de personalidade...

DesacreditoDesacredito
Não acredito em sistemas,Não acredito em sistemas,
Emblemas, bandeiras,Emblemas, bandeiras,
Nem na gagueira dos eruditos...Nem na gagueira dos eruditos...
Teorias, retóricas, dialéticas,Teorias, retóricas, dialéticas,
Soberba sapiência, sofi smas,Soberba sapiência, sofi smas,
Decência ilógica, lógica,Decência ilógica, lógica,
Não acredito em nada...Não acredito em nada...
Não credito total confi ançaNão credito total confi ança
Às lideranças, liderados,Às lideranças, liderados,
Não acredito em julgamentosNão acredito em julgamentos
Ou em erros justifi cados...Ou em erros justifi cados...
Não acredito no créditoNão acredito no crédito
Que se dá ou recebe,Que se dá ou recebe,
Ou no que se concebeOu no que se concebe
À luz da própria ignorância...À luz da própria ignorância...
A arrogância dos intelectuais,A arrogância dos intelectuais,
Dos partidos, das cátedras,Dos partidos, das cátedras,
E dos burros diplomadosE dos burros diplomados
Fazem-me desacreditar...Fazem-me desacreditar...
Só acredito na conveniênciaSó acredito na conveniência
Do que se acredita,Do que se acredita,
E na inconveniênciaE na inconveniência
De quem nos obriga a acreditar...De quem nos obriga a acreditar...

MarginalMarginal
Marginal eu sou,Marginal eu sou,
Repelido do centro de tudo,Repelido do centro de tudo,
Quase esquecidoQuase esquecido
De mim mesmoDe mim mesmo
No atropelo relâmpago do dia...No atropelo relâmpago do dia...
Chega ser covardiaChega ser covardia
Colocarem a mim de ladoColocarem a mim de lado
Na tentativa de centraremNa tentativa de centrarem
O valor em futilidades...O valor em futilidades...
São tantos afazeresSão tantos afazeres
No tranco da rotina,No tranco da rotina,
Que acabo não fazendoQue acabo não fazendo
Nada por mim...Nada por mim...
Antes que isso me transformeAntes que isso me transforme
Em marginal de verdade,Em marginal de verdade,
Esquecerei de tudo:Esquecerei de tudo:
Centrar-me-ei em mim,Centrar-me-ei em mim,
Doar-me-ei a vós...Doar-me-ei a vós...

VazioVazio
Gente oca,Gente oca,
Cheia de um vazioCheia de um vazio
Que martela no fundoQue martela no fundo
E ecoa pelo vácuoE ecoa pelo vácuo
Da fome escrava do pão...Da fome escrava do pão...
Vazio é o estômago,Vazio é o estômago,

Cheio de úlceras nervosas,Cheio de úlceras nervosas,
Do estresse que alimentaDo estresse que alimenta
E atormenta esta genteE atormenta esta gente
Desesperada e enlouquecidaDesesperada e enlouquecida
Com o vazio de Deus...Com o vazio de Deus...
Vazio de tudo,Vazio de tudo,
Tudo vazio por dentro,Tudo vazio por dentro,
Cheio de choro e lamento,Cheio de choro e lamento,
De mágoa e pavor,De mágoa e pavor,
Povo cheio de DeusPovo cheio de Deus
Na incessante busca vaziaNa incessante busca vazia
Do vinho e do pão...Do vinho e do pão...

ConfrontosConfrontos
Falácia, eufemismo,Falácia, eufemismo,
Indireta, insinuação, sutileza...Indireta, insinuação, sutileza...
Tato, delicadeza...Tato, delicadeza...
Receio, precaução, covardia,Receio, precaução, covardia,
Educação, etiqueta, fi neza...Educação, etiqueta, fi neza...
...Quantos substantivos, adjetivos,...Quantos substantivos, adjetivos,
Subterfúgios lingüísticos,Subterfúgios lingüísticos,
Justifi cam a omissão e a indiferença?Justifi cam a omissão e a indiferença?
Nem sempre calar, sorrir,Nem sempre calar, sorrir,
Consentir, concordar, ignorar,Consentir, concordar, ignorar,
Amenizar, atenuar,Amenizar, atenuar,
É o melhor caminho à paz...É o melhor caminho à paz...
Às vezes é preciso reagir:Às vezes é preciso reagir:
Se envolver, se intrometer, se expor,Se envolver, se intrometer, se expor,
Inquirir, confrontar, discordar,Inquirir, confrontar, discordar,
Intervir, impedir, pelejar...Intervir, impedir, pelejar...

*Poemas retirados *Poemas retirados 
do livro Lendas de do livro Lendas de 
um coração: poe-um coração: poe-
sia em defesa da sia em defesa da 
igualdade (2005)igualdade (2005)
**Autor e editor**Autor e editor

Por que ler os magos?

Por que ler os magos?

Um bem construído 
ideograma japonês de 
grande capacidade de 
expressão a falantes e leito-
res da língua japonesa, a mim 
nada diz a não ser um conjunto de 
traços suaves e, ao mesmo tempo, 
fortes, de uma beleza ímpar e um exis-
tir icônico. Não domino o código e, ao me 
deparar com uma frase, por exemplo, que 
foi formada por ele, dela nada aproveitarei na 
construção do conhecimento a que pretendo che-
gar a partir de qualquer processo de leitura.

O exemplo é pessoal, já que você, leitor, pode muito 
bem dominar o código descrito, mas deve haver algum 
que bem se encaixe em seu histórico de aprendizado. O 
importante é esclarecer o seguinte princípio ilustrado por 
meio desse exemplo: de nada adianta que o livro mais 
importante sobre determinado assunto ou a maior obra-
prima de um tal gênero tenha sido escrita em japonês se 
eu não domino o código para entendê-la; excetuando-se, ob-
viamente, que a obra tenha sido traduzida para um idioma 
do qual eu possua o conhecimento do código. Não é a obriga-
toriedade – conceito aqui nebuloso e de aura dúbia – de uma 
obra que vai torná-la imprescindível ou agradável.

Na parte fi nal do ensaio que começou há duas semanas [blog-
doalt.wordpress.com – edições 18 e 19], deixaremos de lado a 
discussão dos conceitos de literatura e da literariedade dos livros 

de Paulo Coelho e trataremos do tópico fi nal: o livro certo é 
que aquele que lhe interessa no momento, não a 

obra que lhe é imposta. Afi nal, deve haver um 
porquê – ainda irresoluto – para que os 

magos sejam lidos, ou ao menos tenta-
remos chegar a ele.

Por magos, temos, é claro, exemplos 
como o de Paulo Coelho, mas na acep-

ção é possível acrescentar 
ainda best-sellers 

como 

O Segredo, de Rhonda Byrne; todos os de Dan Brown; a série sobre o bruxo Harry Potter, de J. K. Rowlling...

Quando afi rmamos que literatura é processo signifi cativo, e não comunicativo, e a conclusão al-
cançada é a de que livros de auto-ajuda não são incluídos no conceito de literatura enquanto pro-

cesso de ampliação de signifi cado, não dissemos que esses livros não devem ser lidos. Ora, 
não é de discussão fundamental e escolar que o incentivo à leitura deve ser praticado? 

Nada mais é que a fala de Wanderley Geraldi, autor de O texto na sala de aula: “Não 
há leitura qualitativa no leitor de um livro”, ou seja, na escola – foco de Geraldi – 

deve ser propiciada uma grande quantidade de leituras ainda que não sejam 
inteiramente baseadas nos denominados ‘clássicos’.

Mesmo Ítalo Calvino em seu Porquê ler os clássicos diz com pro-
priedade: “Chamam-se clássicos os livros que constituem uma 

riqueza para quem os leu e amou; mas constituem uma ri-
queza nada menor para quem se reserva a sorte de lê-los 
pela primeira vez nas condições melhores para os sabo-
rear”. E continua: “De fato as leituras da juventude po-
dem ser pouco profícuas por impaciência, distração, 
e inexperiência das instruções para o uso e inex-
periência da vida”. Por que, então, impedir uma 
criança de ler Harry Potter, enquanto esse 
pode ser o passo fundamental para que ela 
prossiga no caminho da leitura?

Passo fundamental, aliás, para que 
haja seqüência na construção desse 
caminho é o respeito pelas leituras 
anteriores do leitor. O problema não 
é que seja lido um exemplar de au-
to-ajuda, mas que nada mais seja 
lido. Ninguém começa lendo um 
‘clássico’ e apreendendo toda 
a semiose nele contida – coi-
sa, afi nal, que mesmo com 
releituras mil tende à im-
possibilidade – ou com-
preendendo um livro 
em japonês, caso não 
domine esse código; 
é preciso uma cami-
nhada formativa, o 
preparar para que 
a recepção não 
seja de todo 

falha e impeça, por exemplo, que 
o gosto pela leitura seja desfeito 

antes mesmo que arraigado.

Ainda com apoio de Geraldi: 
“leitura é um processo de in-

terlocução entre leitor / autor 
mediado pelo texto. (...) O leitor 

não é passivo, mas agente 
que busca signifi cações”. O 

texto é mediador, portanto, 
não deve ser indecifrável. 

Os ‘magos’ literários pos-
suem poder quase mágico 

ao propiciar o gosto pela 
leitura para que o caráter 

ativo do leitor ao buscar 
a ampliação de signifi -

cados seja contínuo.

É uma pena que o 
processo de expan-

são do signifi cado 
e da interlocução 

seja desvirtua-
do, como afi r-

ma Geraldi, 
quando da 

reprodução 
do capita-

lismo que 
“exc l u i 

q u a l -
q u e r 

ativi-
d a -

de não-
r e n -

d o s a ” . 
S o m o s 

c e r c e a d o s 
por provas so-

bre a obra tal de 
Machado de Assis 

ou de Lygia Fagundes 
Telles; a redução de 

um processo de natural 
ampliação. Matamos não-

clássicos e clássicos quando 
a leitura deixa de ser fruição e 
passa a ter unicamente o ob-

jetivo de preencher passos 
ditos obrigatórios no pro-

cesso de leitura.

Lemos os magos 
porque eles são 

frutos do proces-
so. E a leitura 

do contexto 
é impres-

cindível.

final

final
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Por um elefante Por um elefante brancobranco
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Horóscopo

CinemasCinemas
CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

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

Sala 2: Hancock (legendado)Sala 2: Hancock (legendado) – ação – sexta 14h30, 16h15, 19h10 e 
20h50; sábado, domingo e quarta 14h30, 16h15, 19h15 e 21h15; 
segunda e terça 14h, 15h40, 17h20 e 20h; quinta 14h30, 16h15, 
19h10 e 20h50.

 

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: Kung Fu Panda (dublado)Sala 1: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 14h10, 
16h, 17h50, 19h40 e 21h30.

Sala 2: Hancock (legendado)Sala 2: Hancock (legendado) – ação – diariamente 14h, 15h50, 
17h40, 19h30 e 21h20.

Sala 3: Wall-e (dublado)Sala 3: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30.

Sala 4: Agente 86 (legendado) Sala 4: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 14h40.

Sex And The City (legendado) Sex And The City (legendado) – comédia – diariamente 17h.

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 19h40 e 
21h30.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Kung Fu Panda (dublado)Barigüi 1: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta e sábado 
11h30, 13h50, 16h10, 18h30, 20h50 e 23h20; domingo a quinta 
11h30, 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50.

Barigüi 2: Hancock (legendado)Barigüi 2: Hancock (legendado) – ação – sexta e sábado 11h55, 
14h, 16h20, 18h40, 21h e 23h10; domingo a quinta 11h55, 
14h, 16h20, 18h40 e 21h. 

Barigüi 3: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado)Barigüi 3: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – 
diariamente 12h50, 15h05, 17h15, 19h40 e 22h05.

Barigüi 4: Fim dos Tempos (legendado)Barigüi 4: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamen-
te 15h e 19h45.

Agente 86 (legendado)Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 12h35, 17h20 
e 22h10. 

Barigüi 5: Hancock (legendado)Barigüi 5: Hancock (legendado) – ação – diariamente 13h40, 
15h45, 17h50, 19h55 e 22h.

Barigüi 6: Kung Fu Panda (dublado)Barigüi 6: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta e sába-
do 12h40, 14h50, 17h10, 19h30, 21h20 e 00h10; domingo a 
quinta 12h40, 14h50, 17h10, 19h30 e 21h20.

Barigüi 7: Wall-e (dublado)Barigüi 7: Wall-e (dublado) – animação – sexta e sábado 11h50, 
14h10, 16h30, 19h e 00h; domingo a quinta 11h50, 14h10, 
16h30 e 19h.

ÁriesÁries

TouroTouro

GêmeosGêmeos

CâncerCâncer

LeãoLeão

VirgemVirgem

LibraLibra

EscorpiãoEscorpião

SagitárioSagitário

CapricórnioCapricórnio

AquárioAquário

PeixesPeixes

Boa infl uência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas bem relacionadas procu-
rarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, esportes e loteria 
sob bons auspícios. 

Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No 
terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. 
Êxito intelectual e científi co. Melhora na saúde. Infl uências 
benéfi cas atingirão você.

Tudo o que disser respeito ao interesse pessoal estará sob 
a infl uência benéfi ca da atual fase da lua. Mantenha-se na 
mira do desenrolar dos acontecimentos e espere sucesso. 
Boas notícias hoje. 

Tanto o excesso de desconfi ança, quanto o excesso de con-
fi ança, podem ser prejudiciais. Saiba que, no íntimo, todos 
querem ser bons em alguma coisa. O setor fi nanceiro ocu-
pará seus pensamentos.

Todos os esforços que tem empreendimento no sentido 
de elevar-se e prosperar socialmente se farão sentir com 
maior força neste dia de hoje. Analise e verá quanto progre-
diu e prosperou ultimamente. 

Nem tudo saíra conforme seus planos, mas não se abor-
reça. Dentro em breve tudo mudará para melhor em sua 
vida. Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, com sua 
saúde e com a sua moral sempre. 

Mantenha-se calmo ao invés de fi car nervoso por qualquer 
coisa que possa não lhe agradar. Saiba que está vivendo 
uma fase positiva. Una-se aqueles que poderão tornar este 
dia alegre e feliz. 

Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no 
que diz respeito ao seu interesse pessoal e social. Terá 
idéias brilhantes no dia de hoje. Propício ao amor, a saúde, 
as fi nanças e aos jogos. 

Será muito bem sucedido nas próximas horas. O dia vai fa-
vorecê-lo em trabalho de toda ordem. Cuidado com o amor 
à primeira vista. Confi e em si e fará associações que trarão 
bons resultados. 

Hoje poderá receber correspondência do seu interesse. Sai-
ba incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o seu ciúme ou 
seu espírito de vingança. Haja de maneira prática e alcan-
çará maior sucesso.

Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídi-
cos. O dia é favorável para consultas a médicos ou dentista. 
Não discuta nem brigue com ninguém. Procure a felicidade 
no terreno espiritual.

Este será um período benéfi co para você começar ou levar 
avante negócios e empreendimentos monetários. Os pres-
ságios para esta fase, são mais promissores para emprés-
timos e venda de objetos.

Barigüi 8: Wall-e (dublado)Barigüi 8: Wall-e (dublado) – animação – diariamen-
te 13h20, 15h40, 18h10 e 21h30.

Sex And The City (legendado) Sex And The City (legendado) – comédia – sexta e sábado 20h40 e 23h45; domin-
go a quinta 20h40.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Kung Fu Panda (dublado)Estação 1: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 12h, 14h05, 16h10, 
18h15, 20h20 e 22h25.

Estação 2: Agente 86 (legendado) Estação 2: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 21h40 e 00h.

Wall-e (dublado) Wall-e (dublado) – animação – diariamente 12h40, 14h55, 17h10 e 19h30.

Wall-e (dublado) Wall-e (dublado) – animação – diariamente 13h40, 15h55, 18h10, 20h30 e 22h45.  

Estação 3: Wall-e (dublado)stação 3: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 13h40, 15h55, 18h10, 
20h30 e 22h45.

Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – diariamente 13h10, 15h20, 
17h30, 19h40, 21h50 e 00h.

Estação 4: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) Estação 4: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia – diariamente 
13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50 e 00h.

Estação 5: Hancock (dublado) Estação 5: Hancock (dublado) – ação – diariamente 12h25, 14h30, 16h30, 18h40, 
20h40 e 22h55.

Estação 6:  Kung Fu Panda (dublado) Estação 6:  Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 13h, 15h, 17h, 
19h10, 21h15 e 23h20.

Estação 7: Fim dos Tempos (legendado) Estação 7: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 19h, 21h e 23h.

Agente 86 (dublado) Agente 86 (dublado) – comédia – diariamente 12h, 14h20 e 16h40.

Estação 8:  Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) Estação 8:  Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (legendado) – aventura – 
diariamente 20h15 e 22h50.

O Incrível Hulk (legendado) O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 18h.

O Incrível Hulk (dublado)O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 13h20 e 15h40.

Estação 9:  Sex And The City (legendado) Estação 9:  Sex And The City (legendado) – comédia – diariamente 17h50.

Um Amor Para Toda Vida (legendado) Um Amor Para Toda Vida (legendado) – drama – diariamente 20h50 e 23h10.

As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura – diariamente 
12h05 e 14h55.

Estação 10: Hancock (legendado) Estação 10: Hancock (legendado) – ação – diariamente 13h05, 15h10, 17h15, 
19h20, 21h25 e 23h30.

 

LONDRINA 
Cine Catuaí 1: Kung Fu Panda (dublado)Cine Catuaí 1: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h.

Cine Catuaí 2: O Incrível Hulk (legendado) Cine Catuaí 2: O Incrível Hulk (legendado) – diariamente 15h30.

Agente 86 (dublado) Agente 86 (dublado) – comédia – diariamente 17h30.

Agente 86 (legendado) Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 19h30.

Fim dos Tempos (legendado) Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 21h30. 

Cine Catuaí 3: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado)Cine Catuaí 3: Jogo de Amor em Las Vegas (legendado) – comédia romântica – dia-

riamente 20h e 22h.

Wall-e (dublado) Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h, 16h e 18h.

Cine Catuaí 4: Hancock (dublado)Cine Catuaí 4: Hancock (dublado) – ação – sexta, sábado, domingo e quar-
ta 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30; segunda, terça e quinta 15h30, 
17h30, 19h30 e 21h30.

Cine Catuaí 5: Wall-e (dublado)Cine Catuaí 5: Wall-e (dublado) – animação – sexta sábado, domingo e quar-
ta 13h, 15h, 17h, 19h e 21h; segunda, terça e quinta 15h, 17h, 19h e 21h.

Cine Catuaí 6: Hancock (legendado) Cine Catuaí 6: Hancock (legendado) – ação – diariamente 14h, 16h, 18h, 
20h e 22h.

Cine Catuaí 7: Kung Fu Panda (dublado)Cine Catuaí 7: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta, sábado, do-
mingo e quarta 13h, 15h, 17h, 19h e 21h; segunda, terça e quinta 15h, 
17h, 19h e 21h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Wall-e (dublado) Sala 1: Wall-e (dublado) – animação – sexta e sábado 16h e 18h30; domin-
go a quinta 17h45, 20h e 22h15.

Sala 2: Sex And The City (legendado)Sala 2: Sex And The City (legendado) – comédia – diariamente 19h15 e 
22h10.

O Incrível Hulk (dublado) O Incrível Hulk (dublado) – aventura – diariamente 17h.

Sala 3: Fim dos Tempos (legendado)Sala 3: Fim dos Tempos (legendado) – suspense – diariamente 19h45 e 
22h30.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado)Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – animação – sexta 17h30, 19h30 e 
21h45; sábado e domingo 15h30, 17h30, 19h30 e 21h45; segunda a 
quinta 17h30, 19h30 e 21h45.

Cineplex  

Sala 1: Agente 86 (legendado)Sala 1: Agente 86 (legendado) – comédia – diariamente 19h20 e 21h40.

O Incrível Hulk (legendado) O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 14h50 e 17h.

Sala 2: Wall-e (dublado)Sala 2: Wall-e (dublado) – animação – diariamente 14h30, 16h50, 19h 
e 21h30.

Sala 3: Hancock (dublado) Sala 3: Hancock (dublado) – ação – diariamente 15h, 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – animação – diariamente 15h10, 17h40, 
19h40 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Hancock (legendado)Sala 1: Hancock (legendado) – ação – sexta 19h30 e 21h10; sábado, do-
mingo e quarta 16h30, 19h30 e 21h10; segunda, terça e quinta 19h30 
e 21h10.

Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) Sala 2: As Crônicas de Nárnia – O Príncipe Caspian (dublado) – aventura 
– sexta 19h10; sábado, domingo e quarta 16h e 19h10; segunda, terça 
e quinta 19h10.

O Incrível Hulk (legendado) O Incrível Hulk (legendado) – aventura – diariamente 21h30.

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

Ciranda de PedraCiranda de Pedra

Beleza PuraBeleza Pura

GLOBO - 20h50

RECORD - 22h00

BAND - 20h15

GLOBO - 18h05

GLOBO - 19h00

SEGUNDA - Danilo retorna a ligação de Fernando e o convida para uma festa de des-
pedida na mansão. Nati chora ajoelhada ao lado de Miguel e luta contra seu instinto 
e vontade de mordê-lo. Vlado e Ísis caminham pela praia e são surpreendidos por 
um grupo de lutadores. 

TERÇA - Cris diz que está envelhecendo rápido e sente medo de morrer. Hélio e Fúria 
fi cam sem forças e passam fome. O formigão conta que no fundo do subsolo existe 
o reino de Agartha e avisa que irá acabar com Maria e Noé. Toni e Cléo correm do 
homem-tarântula, mas uma teia de aranha cai cobre eles, prendendo-os. 

QUARTA - Formigão abaixa o facão e avisa que irá entregar Maria e Noé para a Rai-
nha Formiga. Fredo diz que não deixará Metamorfo viver e destrava a arma. Leonor 
e Bianca socorrem Mariana, que volta a respirar e acorda assustada. Hélio e Fúria 
dão de cara com o sapo bufo gigante e se assustam. 

QUINTA - Mariana conta que Júlia roubou suas fi lhas há trinta anos e nunca mais 
lhe devolveu. Cléo e Toni escutam os passos dos homens-formiga e se escondem 
dentro de um tubo. Cris conta que seus poderes aumentaram depois que ele enve-
lheceu. Ele sente que Vlado foi para o continente e avisa que irá destruí-lo. 

SEXTA - Gabriela encaminha Marcelo para a sala de cirurgia. Maria corre, persegui-
da pelos homens-formiga e chega a um local sem saída. A Rainha Formiga tenta 
uma aproximação com Noé, mas ele avisa que ama Maria. Nati conta ter sido mor-
dida por Taveira e avisa que é capaz de se controlar. 

SÁBADO - Fernando pergunta se Danilo conseguirá um trabalho como modelo para 
ele. Danilo confi rma, mas pede para Fernando desfi lar para ele. Taveira avança em 
Esmeralda, mas ela pega um objeto e ameaça bater nele. Carvalho pega o telefone 
para ligar para o Depecom, mas Eric atira no aparelho. 

SEGUNDA - Lulu e Guta planejam vingança aos seus maridos. Alex decide enviar as fo-
tos dele com Dani tiradas no piquenique para Luca. O delegado afi rma que não poderá 
soltar Françoise enquanto eles não encontrarem Gianini. Lulu e Guta procuram o dinhei-
ro de Cido para gastar em compras. Akira  entrega um baú ao homem que o ameaça. 

TERÇA - Luca ataca Françoise e discute com Alex. Françoise é recebida com carinho 
por sua família. Luca mostra as fotos para Dani e os dois terminam. Dani chora e 
desabafa com Jean-Paul. Zeca fi ca chocado quando vê Martha e Bertinho no Paris. 
Philippe descobre que Dani terminou com Luca e quer comemorar. 

QUARTA - Os homens que seqüestraram Peterlongo contam para Akira que ele foi 
assassinado. Manoela diz para Fatinha que não viveu sua vida e que não sabe o que 
fazer. Philippe diz a Lulu que peça o divórcio. Guta perdoa Cido que promete traba-
lhar para sustentá-la. Zeca dá adeus aos irmãos e diz que vai embora. 

QUINTA - Reizinho promete levar Mari ao Paris e mostra os dólares que pegou do pai. 
Alex explica para Luca que o relógio é uma relíquia de família e fala sobre a compra do 
Mamma Mia. Luca diz que não venderá o Mamma Mia para Alex e quer saber quem o 
ajuda. Alex diz para Luca que quer comprar o Mamma Mia em nome dos Cassoulet. 

SEXTA - Reizinho percebe que um casal esqueceu o cartão de crédito sobre a mesa 
e o leva embora. Luca diz aos Bellini que está pensando em considerar a oferta de 
Alex. Antonio diz à Camila que terão uma hóspede em sua casa. Um médico exami-
na Maria. O doutor recomenda à família que procurem um psiquiatra para Maria. 

SÁBADO - Não há exibição.

SEGUNDA - Virgínia lamenta que o noivado tenha se tornado uma maneira de Natércio 
ofender Laura.Ferdinando entrega a caixinha com um anel de rubi a Arthur no Copa-
cabana Palace. Alice engasga durante o jantar com o anel que estava na comida e 
Ferdinando a ajuda. Afonso entra no quarto e beija Bruna.  

TERÇA - Afonso se declara para Bruna e ela assume que também gosta dele. Otávia 
repara em mancha de batom no colarinho de Afonso, que diz ser molho de tomate. 
Letícia não aceita o anel de Arthur. Bruna começa a chorar compulsivamente, diz que 
pecou e rompe noivado com Rogério. 

QUARTA - Henrique diz que Natércio deve explicações pelo rompimento do noivado. 
Virgínia comenta com Conrado que tem certeza do envolvimento de Afonso na crise 
de Bruna. Daniel e Laura voltam ao Brasil. Virgínia conta a eles sobre o rompimento do 
noivado e a viagem de Bruna com Frau Herta. Laura invade o escritório de Natércio.

QUINTA - Natércio encerra a reunião e sai da sala com Laura. A dor de cabeça de 
Natércio piora. Laura e Rogério levam Natércio ao hospital e ele entra em coma. O 
médico diz a Laura que Natércio terá que operar a cabeça. À pedido de Laura, Daniel 
analisa exames e decide operar Natércio.

SEXTA - Frau Herta coloca roupa de enfermeira, entra na sala em que está Natércio e 
diz a ele que Daniel irá operá-lo. Acaba a operação e Daniel anuncia que Natércio está 
bem. Laura conta a Daniel que as fi lhas pediram que ela acompanhasse Natércio à 
noite. Frau Herta exige ser a acompanhante.

SÁBADO - Daniel manda Frau Herta para casa. Frau Herta vai ao hospital e, humilha-
da, se oferece para fi car à disposição de Laura. Laura diz que o amor de Frau Herta por 
Natércio é doentio e a expulsa do quarto. Daniel diz a Eduardo que tem medo de per-
der Laura, pois ela mostrou que tem laços fortes com Natércio. Natércio desperta. 

SEGUNDA - Renato e Joana se despedem com um beijo. Guilherme vai embora ar-
rasado. Mateus diz que será Tânia, assistente de Helena. Robson conta para Rakelli 
que José Henrique não pode gastar um tostão da fortuna de Olavo. Norma avisa 
Guilherme que ele será recontratado pela Singular. Olavo abre um esconderijo e 
olha os diamantes.

TERÇA - Olavo sorri satisfeito, curtindo os diamantes. O policial pressiona Helena por-
que viu um homem entrar pela janela. Mateus/Tânia diz que foi ela quem pulou a jane-
la, porque esqueceu a chave. Luciano Huck reconhece Rakelli e ela desmaia. Olavo diz 
que quer comer caviar, e Sônia pergunta se ele recuperou a memória.

QUARTA - Olavo confessa que continuou fi ngindo, porque todos querem os diamantes. 
Joana pede que Meu Bem conte o que Norma fez contra Sônia. Norma fl agra Guilherme 
remexendo em suas gavetas no escritório. Olavo descobre que os diamantes sumiram.

QUINTA - Olavo e Adamastor desconfi am de Sônia. Meu Bem conta a Joana que Sônia 
trocou de identidade e foi chantageada por Norma. Robson descobre que Olavo recupe-
rou a memória. Raul e Guilherme conseguem acessar o computador de Norma. Joana 
pressiona Sônia para saber por que ela trocou de nome.

SEXTA - Sônia se recusa a contar a verdade para Joana. Raul descobre que Norma fez 
um depósito para M.H. e intui que é um hacker que trabalhou na Singular. O engenheiro 
manda Raul ir à sala de Norma e ver se Marcos liga para ela. Raul fl agra a ligação de 
Marcos para Norma. Gaspar comete um erro na cirurgia e se apavora.

SÁBADO - Renato assume a cirurgia, salvando a paciente. Gaspar pede demissão da 
clínica. Sônia convoca uma reunião com os sobreviventes do Carcará. Felipe revela que 
os diamantes foram roubados de um fazendeiro. Mateus chega em casa, tira a peruca 
e dá de cara com Ivete. Norma pede Guilherme em casamento.

SEGUNDA - Donatela conta a Zé Bob que fazia parte de uma dupla. Paula lê que Bruninho 
está sendo procurado e liga para Alícia. Halley e Alícia entram no barco de Bruninho e 
percebem que caíram numa armadilha. Flora visita Zé Bob. Pedro confessa a Lara que 
possui dívidas de jogo. Donatela vai à casa de Zé Bob.

TERÇA - Zé Bob conversa com Donatela no corredor. Flora conta a Zé Bob que fez parte 
de uma dupla sertaneja. Donatela se recusa a conversar com Zé Bob. Zé Bob descobre 
que Flora e Donatela formavam uma dupla sertaneja. Zé Bob e Maíra pesquisam e desco-
brem que Flora matou o marido de Donatela.

QUARTA - Zé Bob comenta com Maíra que Flora lhe garantiu que não havia matado nin-
guém e que era perseguida exatamente pela culpada. Maíra conclui que a pessoa a quem 
Flora se referiu só pode ser Donatela. Zé Bob é apresentado a Lara. Donatela e Zé Bob 
saem. Flora vigia a portaria e se choca ao ver Donatela e Zé Bob juntos.

QUINTA - Cassiano conta a Lara que Flora o procurou e diz que entregou o cheque à família 
carente. Céu garante que Cassiano deu o cheque para ela e sai. Zé Bob pergunta a Donatela se 
Lara é fi lha de Flora. Céu diz a Lara que o vestido que está usando foi um presente de Cassia-
no. Flora diz a Zé Bob que vai contar quem é Donatela. Zé Bob diz que já sabe quem é Flora.

SEXTA - Zé Bob diz que Flora matou o marido de Donatela. Flora garante que Donatela é a 
assassina. Flora vai à redação e mostra a Zé Bob as cartas que Marcelo escreveu para ela. 
Lara pergunta a Cassiano por que ele comprou um vestido para Céu com o dinheiro que 
ela havia lhe dado. Donatela vê Flora fazendo um carinho no rosto de Zé Bob. 

SÁBADO - Donatela acusa Zé Bob de ser cúmplice de Flora. Lara diz que Céu dá em cima 
de Cassiano por que ele consente. Lara passa a noite fora. Cassiano encontra Lara. Lara 
chega no rancho, tranqüilizando a família. Lara manda Cassiano ir embora. Zé Bob exige 
que Donatela converse com ele. 

MalhaçãoMalhação GLOBO - 17h38

SEGUNDA - Angelina não agüenta fi car na festa de casamento. Yasmin aconselha 
Débora a fi ngir desejos de grávida. Adriano passa no teste para a peça. Angelina 
chama Bruno para sair. Rita diz a Félix que comprou um apartamento. Angelina vê 
a fi lipeta do baile funk na mão de Bruno.

TERÇA - Gustavo fl agra Débora vasculhando suas gavetas e rasgando fotos. Béa-
trice desconfi a de Adriano e Teresa. Angelina e Gustavo se encontram no colégio. 
Débora descobre a fi lipeta do baile funk no bolso de Gustavo e faz um escândalo. 
Angelina encontra Bruno na entrada do baile funk.

QUARTA - Adriano diz a Béatrice que com está com Teresa. Gustavo conta a Joaquim 
que foi chantageado por Félix. Angelina culpa Gustavo por sua infelicidade. Pedro 
diz a Angelina que Gustavo salvou a vida dela. Bruno pede desculpas a Angelina. 
Débora pergunta a Félix se ele chantageou Gustavo.

QUINTA - Débora pressiona Félix para que ele confesse. Angelina diz a Bruno que 
está confusa e pede um tempo na relação. Débora mostra a barriga para Gustavo e 
ele fi ca emocionado. Gustavo termina com Débora e sai para encontrar os amigos. 
Angelina vê Gustavo. Angelina pergunta se Gustavo salvou sua vida. 

SEXTA - Gustavo confessa a Angelina que aceitou fi car com Débora para que 
Félix pagasse a operação. Gustavo e Angelina se declaram um ao outro. Gustavo 
põe a mão na barriga de Angelina e sente o bebê. Débora chega na piscina de 
roupão. Félix serve café a Rita e Angelina. Débora é empurrada na piscina e a 
barriga falsa se desfaz.

SÁBADO - Não há exibição.
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O beberrão Oh Daesu (ótima interpretação de Min-sik) vê-se trancafia-

do em um quarto de hotel barato após uma pequena confusão com a 

polícia. Não sabe quem ou por que foi encarcerado e assim permane-

ce durante 15 anos, alimentado por rolinhos fritos, indo da cama 

para a TV, das flexões aos socos contra um inimigo 

desconhecido desenhado sobre o medo-

nho papel de parede, e tendo os machu-

cados costurados pelos seqüestradores 

enquanto forçadamente dorme.

Certo dia é liberto. Acorda dentro de 

uma caixa de papelão no terraço de 

um prédio. Oh Daesu está bem vesti-

do, com dinheiro e um aparelho celu-

lar. Uma ligação o desafia a desven-

dar os mistérios que o rodeiam e que 

acaba por despertar um desejo obsti -

nado de vingança.

O que segue é o que há de melhor em fá-

OLD BOY

Chan-wook Park

Min-sik, Ji-tae Yu,

Hye-jeong Kang

Grande Prêmio do Júri 

do Festival de Cannes

120 min.

Coréia do Sul, 2003, Cor.

bulas pop ultraviolentas que garante a este Old Boy, segundo capítulo 

da Trilogia da Vingança do diretor Chan Wook Park – precedido por 

Simpatia pelo Sr. Vingança –, um lugar ao sol entre essas viscerais 

produções. A cena em que o protagonista aniquila uns 20 capangas 

à base da martelada num plano-seqü-

ência lateral é terrivelmente linda 

– parece ter sido retirada de 

algum videogame da Capcom 

ao melhor estilo Double 

Dragon – e deve ter arran-

cado lágrimas de emoção 

de Quentin Tarantino, que 

foi quem entregou a Park 

o Grande Prêmio do Júri 

do Festival de Cannes. 

Aliás, Park, fi lósofo por 

formação, é um Taran-

tino asiático à altura da 

comparação.

(pppoorr LLaayyssmmaarraa(CCarneirroo EEdddoooaarrdddoo*
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* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - vandercolombo@gmail.com

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com

e Desconectados

Decifra-me ou devoro-te

“Deus sabe que, entre gatos e 
pombos, eu sou francamente 
pela primeira espécie. Acho os 
pombos um povo horrivelmen-
te burguês, com seu ar bem-
disposto e contente da vida, 
sem falar na baixeza de certas 
características de sua condição, 
qual seja a de, eventualmente, 
se entredevorarem quando en-
gaiolados”.

Vinicius de Moraes

Diferentes, desiguais e desconecta-
dos é o título de um livro do sociólogo 
mexicano Nestor Garcia Canclini, que 
me utilizo nesta situação para defi nir 
a situação a qual estão sujeitos os indi-
víduos em mesma circunstância da vivi-
da pelas personagens de Sob o Domínio 
do Medo. No fi lme, o casal protagonista 
muda-se para uma cidadezinha inglesa e 
é logo estigmatizado, sofrendo dos demais 
moradores as implicações de serem outsi-
ders. E é Norbert Elias quem discute profun-
damente a relação entre os Estabelecidos 
e Outsiders, por coincidência, também em 
uma pequena cidade inglesa, apontando 
que tal dicotomia está presente em pra-
ticamente todos os âmbitos da socie-
dade, de forma que refl ete a constru-
ção das hierarquias classifi catórias 
e/ou ordens de status presentes 
nas relações sociológicas. 

Vale como ‘superior’ a imagem do grupo de estabelecidos (estabelecidos de 
uma forma ou outra, seja econômica, social, tradicional ou legitimada por 

qualquer outro aspecto) que se sobrepõe aos demais grupos por meio de 
mecanismos de violência simbólica, que podem, desse modo, ser conside-

rados como manifestações de relações de poder, que vão além das instân-
cias meramente institucionais de legitimação. Trata-se de um enfrenta-

mento de grupo a grupo e de pessoa a pessoa.

A exclusão e estigmatização a que estão sujeitos todos os grupos e in-
divíduos, que, logicamente, dependentes da relação com os demais, 

excluem e estigmatizam da mesma forma que são excluídos e 
estigmatizados, fazem com que seja percebida a presença de 

solidariedade, uniformidade, normas e autodisciplina dentro 
do grupo dos estabelecidos e o conseqüente aspecto refe-

rente aos mecanismos de controle 
para a manutenção do 

pertencimento à 
determinada 
comunidade, 
tendo em vis-
ta a integra-
ção dos per-
tencentes e a 
exclusão dos 
indesejáveis.

No que diz respeito ao funciona-
mento das comunidades outsiders 
é possível perceber a infl uência da 
opinião dos estabelecidos mais do que a 
própria exclusão realizada por eles, de forma 
que orientam a manifestação de superioridade 
a partir do mérito e do carisma e conseqüentemen-
te da manutenção do controle comunitário por sobre 
os ‘inferiores’, que, suprimidos, acabam em muitos ca-
sos percebendo a si próprios como tais. 

Tendo em vista que diversos fatores são determinantes 
para a conformação de tal fenômeno, é preciso levar em 

conta que o entendimento sociológico deve dar conta tam-
bém de um emaranhado de concepções, fi gurações e fanta-

sias coletivas e individuais que infl uencia os relacionamentos 
entre comunidades e indivíduos por meio das auto-imagens e 

das imagens que se tem dos demais.

Diferentes,

Desiguais

Sam Peckimpah:

É uma tarefa 
ingrata falar do fi lme Sob o 
Domínio do Medo de Sam Peckimpah, princi-
palmente porque é uma incógnita falsamen-
te decifrada pela burlesca crítica brasileira.

Os mais moralistas dizem se tratar de “um 
homem pacífi co tendo que recorrer a atitudes 
drásticas em meio a uma situação violenta”, 
balela! Seria uma desonra à memória do diretor 
dizer que ele trataria uma narrativa sua de forma 
tão banal e simplista. O fato é que Peckimpah já 
foi chamado de tudo, de esteta da violência, de 
machista chauvinista, de bruto, e sinceramen-
te nem sei se ele se importava em defender-se 
dessas acusações, pois sua área com certeza, 
sempre foi o universo masculino, seja fraternal, 
seja misógino quando seu personagem lhe pede. 
Sob o Domínio do Medo trata, falando ‘diegeti-
camente’, sobre a transformação do primeiro no 
segundo, por força de terceiros. 

Quando David (Dustin Hoffman) um matemá-
tico americano chega de mudança junto com 
sua sexy esposa à cidadezinha natal dela, no 
interior da Inglaterra, já é um prenúncio da 
disputa masculina que vai se seguir e logo 
se sabe também que vai haver sangue.

David é um intelectual, tem bons modos, 
é um típico gentleman nova-iorquino, é 
casado com uma mulher sensual que, po-
rém, digamos, não desfruta dos mesmos 
dotes cerebrais dele (é disso que em 
geral as mulheres desgostam, as per-
sonagens femininas de Peckimpah de 
um modo geral são vilanescas, porém 
isso nada mais é que uma artimanha 

de intensifi cação do 
universo fálico, que per-
meia a obra do diretor, a saber que 
esse incomodou mais que outros 
pois na maioria era westerns onde 
esse desenho de personagem fe-
minino é comum). Logo, os bruta-
lizados habitantes do proletariado 
local já colocam os olhos sobre a 
bela moça que retorna e parece in-
satisfeita com seu marido fraco (para 
eles, em todos os sentidos). 

Uma prova desse universo de Peckimpah 
é francamente exemplifi cada em todas as ce-
nas em que David vai ao bar a querer se entur-
mar ou enfrentar os homens locais. A guerra 
de testosterona tipifi cada nos homens brutos e 
fortes contra o intelectual débil. Porém é aí que 
Peckimpah se encaixa num perfeito intermé-
dio, suas metáforas são cínicas e corrosivas, e 
acabou sendo isso o que mais incomodou, cau-
sando tanto a esse quanto a Laranja Mecânica 
de Kubrick, uma proibição de décadas. 

Seja na representação do animal hibernado que 
acorda quando se liberta das amarras sociais 
que defi nem seu comportamento ou na crítica 
implícita da sociedade americana reservada-
mente excêntrica, porém, extremamente violen-
ta quando seu espaço é invadido, ou ainda pela 
defesa da chamada TFP versus proletariado. 
O certo é que Peckimpah forjou um fi lme de 
múltiplas conclusões e colocou com esse, seu 
nome no hall dos melhores diretores reacio-

nários ianques, esbanjando 
habilidade de direção, 
roteiro e direção num 
fi lme que leva a ten-
são até seu extremo 
para encerrar com 
os 20 minutos que 
fi guram entre os 
mais brutais e crus da 
história do cinema.

O fi lme Sob o Domínio do Medo será exibido neste sábado, dia 
12/07, às 19h30, no Sesc Cineclube Silenzio. A entrada é gratuita.
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Nunca retruque 
o blefe

(por
Julliane BritaCASCAVEL | PR

“Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é pas-
sível de fazer sentido. Eu não: quero uma verdade inventada”.
Clarice Lispector

As grandes portas da câmara interna abriram-se para o trio esquizofrênico que 
preenchia a quietude extravagante da sala de estar.

- Nesta nossa época, a única coisa necessária é o supérfl uo.

Era Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde que adentrava fulgural o recinto já 
esperando que o ânimo de sua platéia fosse sobressaltado. A cena que 

encontrou, entretanto, não foi exatamente a esperada. Pollyanna, que 
ainda não dominava os seus impulsos afetivos, aproximou-se de Wil-

de e deu-lhe um apertado abraço. E ele, atônito, prestigiou o quadro 
surreal que se formava ao seu redor.

Bem vestido numa casaca nem tão discreta, Donatien Alphonse François 
de Sade, o turbulento Marquês de Sade, estava confortavelmente sentado 
numa poltrona de chintz, lançando olhares de riso para o abraço. Num canto 
mais afastado, próximo a uma longa janela, fi xava-se a presença majestosa 
de uma quieta dama. Um olhar afastado, melancólico de tão desinteressa-
do, pousado no nada. Em uma das mãos, a longa piteira escura segurava 
o fi m de um fi no cigarro. O gosto acre da fumaça mergulhava em todas as 
gargantas. Era Haia Lispector. Ou como vocês a conhecem: Clarice.

- Estive tão contente de tudo hoje! Já vi que vou gostar muito de viver em 
suas companhias – exclamou a sempre exaltada Pollyanna, já refeita do 
positivo abraço e de dentes resplandecentes voltados aos olhos um tanto 
desconcertados de Wilde.

- Hmm, bom, ótimo, então. Vamos todos, senhores, começar o jogo.

Afi nal, aquela não era somente uma pintura surreal e nonsense. Era 
o começo de um jogo de truco.

Ao virar-se para o grupo, Clarice, pela primeira vez, conteve 
a amplitude do cenário. Wilde, tão bem composto, aponta-
va para a mesa verde num porte quase inglês; embora ela 
guardasse que esse seria um comentário impróprio a um 
irlandês, que talvez se irritasse frente à rixa antiga entre 
os dois países. Marquês de Sade, já de pé, trazia consi-
go uma estranha aura lupina e voltava uns olhos maro-
tos para a luz extraordinária ao lado de Wilde. Eram os fi os 
louros que emolduravam as sorridentes sardas de Pollyanna 
que emanavam fulgor próprio.

Como se Clarice não tivesse suportado sentir o que sen-
tira, desviou subitamente o rosto e olhou a mesa. 

Seu coração não bateu no peito, o coração ba-
tia oco entre o estômago e os intestinos. 
Tivera uma epifania.

- A linda menina poderia ser minha parceira? 
– Jogou-se rapidamente o Marquês.

- Ah! Eu gostaria muito!

- Nada contra a bela senhora Lispector, mas em minha 
residência – e em todos os lugares – eu decido as duplas. 

Afi nal, qual é o homem perverso? Aquele que admira a inocên-
cia. Pois eu jogo com a menina.

- Certo, meu caro. Eu jogo com a triste e fascinante dama.

- Eu não sou tão triste assim, é que hoje eu estou cansada.

- É claro, jogou Wilde, a vida é mesmo um tempinho horroroso cheio de 
momentos deliciosos, como esse em que nos encontramos agora. Melhor 

de três, meus caros?

As pernas de lisura pueril da menina balançavam delicadamente sem roçar 
o chão, enquanto os outros já haviam tomado os postos e resolvido as forma-
lidades do truco.

- Não conheço muito bem as regras desse jogo, mas estou contente porque as 
posso aprender agora!

- Eu jogo muito bem por nós dois – retumbou Wilde que dava, por baixo, as cartas 
do baralho cortado por Lispector, à direita do anfi trião.

- Bom, bom, é preciso sobrepor-se a todos esses terrores de criança... Que 
idade tem, belo anjo?

- Obrigada por perguntar, Marquês. Tenho onze anos.

- Aprenda uma regra fundamental ao truco, Pollyanna: há coisas que podem ser ditas, 
mas que não seria bom dizer numa hora inoportuna e às pessoas impróprias.

Clarice, ainda afetada pela epifania recente e voltada a um redemoinho interior de 
existencialismo, dúvidas e possibilidades:

- Eu tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo – quero 
sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo, não sei me en-
tregar à desorientação. Passe-me sinais, Marquês.

- Não se preocupe, linda dama. Só me dirijo às pessoas capazes de me entender, 
e essas poderão ler-me sem perigo.

Wilde, desconfi ado e espantado, voltou-se à Clarice:

- Podem rir à vontade, mas encontrar uma mulher que 
nos compreenda profundamente é uma coisa da 
maior importância.

A primeira rodada transcorreu um 
enigma, em que cada um olhava o 
parceiro e os adversários para que 
algo lhes parecesse conhecido 
diante das possibilidades do ble-
fe. O truco é um jogo de conhe-
cimento do outro e dos sinais 
não tão expressivos. Marquês 
olhava mais Pollyanna; Wilde 
fi xava Clarice; Clarice obedecia 
à fumaça constante do cigarro; 

Pollyanna era fascinação voltada às cartas.

Fascinação tamanha, que a fez perder o gato 
– a manilha ou carta mais valiosa no truco – 

na primeira rodada e ganhar um olhar de repro-
vação do parceiro. Por querer encontrar algo de 

bom no fato de ter sido repreendida, Pollyanna 
recuperou o fôlego de pronto:

- Sabem que eu conheço um outro jogo?

- E qual seria esse jogo, linda garota?

- O Jogo do Contente, não conhece? Oh, o jogo é en-
contrar em tudo qualquer coisa para fi car alegre, seja lá 

o que for – explicou Pollyanna com toda a seriedade.

- Conheço... – sussurrou, Clarice, acordada do transe – você pode até me empurrar de um 
penhasco que eu vou dizer: e daí, eu adoro voar!

- É isso! Eu posso fi car alegre com isso, não acha?

Wilde, incrédulo, gostaria que todos voltassem atenções ao jogo, mas nada parecia mudar, 
nem mesmo a ironia que a ele era comum.

- A mulher nunca é genial. Trata-se de um sexo decorativo. Nada tem a dizer, mas diz 
aquele nada com garbo.

A mulher e a menina voltaram-se para o até agora esquecido e ressentido Wilde, mas foi 
o Marquês quem retrucou:

- Nunca devemos admitir como causa daquilo que não compreendemos algo que ainda 
entendemos menos. A mais elevada de todas as loucuras, aliás, é envergonharmo-nos das 
inclinações que recebemos da natureza; e fazer pouco dum qualquer indivíduo que tem 
gostos singulares. Se é que me entende, senhor Wilde.

Raivoso, Wilde retirou a primeira carta do baralho quando o Marquês lhe ofereceu o em-
baralhado da segunda rodada. Dadas as outras cartas, olhou a parceira mirim e ofereceu-
lhe uma prévia do que viria:

- Mentir com classe é uma arte, dizer a verdade é agir conforme a natureza.

Rindo um riso um tanto histérico, Pollyanna começou a segunda rodada da partida, sem 
saber ao certo o que jogar depois de ter desperdiçado o gato de primeira. Escolheu a me-
nor de suas cartas, já que poderiam perder a segunda rodada. Foi um sete. Clarice ra-
pidamente sobrepôs a dama de copas, uma quase representação da unidade que 
representava na mesa. Wilde, em gesto suave, depositou um valete de paus sobre 

a dama de Clarice, num tom de pura sugestão. Marquês, que apurava toda a 
simbologia do carteado, fechou a rodada com um ás, repassou os olhos 

pela carta restante da menina e, num golpe veloz, passou um sinal 
discretíssimo a Clarice. Era a última rodada.

Marquês de Sade, com sorriso jocoso, jogou a última 
carta no baralho. Pollyanna, no auge de sua contenteza, 
colocou a carta sobre a mesa. Era o mole, a mais fraca 
das quatro manilhas possíveis.

Lispector, diante da prospecção, voltou-se a Wilde com 
olhar de esfi nge e uma das sobran-

celhas levemente curvada. Era a 
rodada derradeira.

- É curioso como não sei 
dizer quem sou. Quer di-
zer, sei-o bem, mas não 
posso dizer. Sobretudo 
tenho medo de dizer 

porque no momento 
em que tento falar 
não só não exprimo o 

que sinto como o que 
sinto se transforma len-

tamente no que eu digo. Truco.

Sade não resistiu aos encantos e às possibilidades 
que surgiam imagéticas de suas perversões todas:

- Todo o conjunto numa palavra duma espécie de vo-
lúpia tão atraente... Que se pode recear desta depravação 
chamada no truco de blefe?

Wilde, compenetrado no olhar de Clarice, retrucou:

- Nas questões realmente importantes, o essencial é o estilo, e não a 
sinceridade. Não podemos negar que Lispector possui estilo. O que será que trazes nas 
mãos, misteriosa dama?

- Suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de 
entrar em contato...

E o Marquês assanhou a angústia:

- Meu amigo, conforma-te com a evidência de que cego é quem se veda com uma fi ta, 
não quem a arranca dos olhos. Tu edifi cas, inventas, multiplicas; eu destruo, simplifi co. Tu 
acumulas erros sobre erros; eu combato todos. Qual de nós é o cego?

Mordido de uma curiosidade quase fetal, Wilde não lançou nem um olhar à parceira 
ansiosamente saltitante:

- Mostre, Lispector.

Era uma carta de copas, ou melhor, era a manilha de copas, a segunda mais forte do jogo.

A pobre Pollyanna reteve a respiração, toda trêmula, com medo do que o anfi trião poderia 
fazer. Ele, entretanto, somente juntou, de feição carregada, as cartas, e todos entenderam 
que aquele era o fi m da partida. Somente Pollyanna ainda conseguiu encontrar palavra dian-
te de conclusão tão brusca:

- Afi nal de contas, devo fi car alegre, porque conheci pessoas maravilhosas e aprendi 
um novo jogo.

Ao fi m da partida única, o alvíssimo papel retirado do luxuoso caderno de Wilde para a mar-
cação dos pontos jazia incólume. Clarice eram dois olhos sobejos por sobre a pilha de cinzas 
e a piteira abandonada nos dedos dosados. Nosso Marquês desmedido a olhar guloso a inge-

nuidade das sardas de Pollyana era concupiscência. E Wilde, tão seguro de si ferido em sua 
própria casa, a contorcer-se pelo adorno esquivo de talvez ter descoberto um espectro de 

mulher que exalava uma imprópria intelectualidade.

De um braço nobre a envolver o pescoço pequenino e os cabelos queimados de sol 
da menina para fora do recinto espectral, ainda se ouviu um sussurro:

- Deus nos livre de tomar qualquer par-
tido a tal respeito... não é, mi-

nha cara?
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