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Das cortinas
de que
mais gosto

A dramaturgia alemã não passa despercebida a qualquer 
estudo historiográfi co que se faça do teatro universal, em-
bora tenha atingido repercussão internacional apenas tar-
diamente com Goethe, Schiller, Kleist, Blüchner... O primeiro 
romantismo irradiou da Alemanha e abalou os alicerces das 
concepções cênicas canônicas; no nosso século, o movimen-
to expressionista contribui poderosamente para a renovação 
do teatro; Bertold Brecht revolucionou o Teatro Moderno com 
as peças e teorias que produziu; e por aí vai, não importa o 
recorte que se faça.

Teatro Alemão: História e Estudo (Ed. Brasiliense, 1968, 173 
p., R$ 10), de Anatol Rosenfeld, trata da primeira parte de um 
esboço histórico do teatro germânico desde a Idade Média 
até o fi m da década de 1960, abordando a literatura dramá-
tica, aspectos cênicos e estilos de desempenho. Uma obra 
singular que mesmo completando 50 anos traz informações 
valiosas. Esse livro e os demais sobre Teatro indicados hoje 
são das prateleiras do Sebo Arca (Castro Alves, 1.908).

Em Pequena História do Teatro no Brasil: Quatro séculos 
(Edusp, 1980, 275 p., R$ 13), Mario Cacciaglia discorre sobre 
a dramaturgia nacional sem limitar-se a um paralelo com a 
evolução literária, abrangendo visões sociais e políticas, en-
cenações e espetáculos. “Descreve a construção de casas de 
espetáculos, os critérios que presidiram a escolha de elen-
cos, a própria obra dramatúrgica, oferecendo-nos um painel 
vivo do fenômeno analisado. É, pois, a síntese do quadro 
histórico do teatro brasileiro, que a nossa bibliografi a estava 
sem dúvida a reclamar”.

Araújo Porto Alegre é nome conhecido do período român-
tico principalmente pela obra poética. Apesar de os textos 
dramáticos deste autor serem tão ricos quanto, infelizmente 
reduz-se ao conhecimento de alguns especialistas por não 
haver reedições, alguns nem primeiras edições estando ape-
nas em velhos e deteriorados manuscritos. Coube aos espe-
cialistas Edwaldo Cafezeiro e Renata Guerra realizarem um 
minucioso trabalho de recuperação de três comédias, uma 
ópera cômica e uma ópera lírica, além de elaborar um amplo 
estudo léxico-gráfi co, notas e aparato crítico para o livro Tea-
tro Completo de Araújo Porto Alegre – Tomo I (Coleção 

Clássicos do Teatro Brasileiros, MinC-
Inacem, 1988, 297 p., R$ 10).

Outras duas obras se sobressa-
íram nessa pequena busca: Ma-
chado de Assis: teatro (W. M. Ja-
ckson Inc. Editores, 1970, 800 
p., R$ 5) e Pega Teatro (Papirus 
Editora, 1989, 186 p., R$10). 
O primeiro título contém todas 
as obras de teatro originais de 
Machado de Assis, com exce-
ção de duas pequenas peças: 
Desencanto e As Bodas de Jo-

aninha, das quais não foram en-
contrados exemplares. Já em Pega 

Teatro, Joana Lopes, pesquisadora e 
professora do Instituto de Artes da Uni-

camp – e que tem longa estrada no 
teatro no Brasil, Portugal, Dinamar-

ca e França –, propõe um repen-
sar das metas da Educação e da 
Arte no Brasil a partir de uma 

relação da pedagogia de Paulo 
Freire com a arte do teatro. “Pega 

Teatro (...) documenta um esforço 
original e efi caz para a interação da 

atividade teatral no contexto educativo”, 
assinala Drummond.

Vou dizer uma coisa: ele exige muito cuidado. O excesso o 
torna incabível e de difícil convivência; a negligência, entre-
tanto, torna o inquieto desenxabido, insípido e desajeitado. 
Jeito mesmo ganha com o equilíbrio, o esforço e o reconheci-
mento. Nada, aliás, melhor do que a consideração para que 
o ego – esse maleável quase-órgão incorpóreo – nos seja 
grato. Hoje é disso que falamos por aqui. Afi nal, nosso ego é 
um sujeitinho um tanto atormentado, que busca incansavel-
mente respostas. Os leitores do Gazeta ALTGazeta ALT, por certo, cola-
boram muito ao ofertar revides. A cada e-mail para o alt@ga-
zetadoparana.com.br ou a cada acesso a nosso blogue, nos 
é mostrado o resultado do trabalho impresso nestas folhas 
que lhe são apresentadas.

Ainda que nossa pieguice prevaleça – e o ridículo sentimen-
tal ronda as palavras que querem expressar gratidão –, o ob-
jetivo é agradecer e apresentar o gazetaalt.comgazetaalt.com. Não, ainda 
não criamos um site para o caderno – isso, aliás, são pla-
nos futuros –, mas, por agora, ao teclar o domínio .com você 
será direcionado ao velho e bom blogdoalt.wordpress.com. 
Aos muitos – e digo muitos pelas 1.682 visualizações em 
maio, pelas 1.920 em junho e pelas já 1.0281.028 visualizações 
até sexta-feira (18) – que nos prestigiam no blogue, mudem 
o endereço. O gazetaalt.com quer virar página inicial, link em 
blogues, pasta nos favoritos do menu de seja qual for o seu 
navegador – se usar mais de um, coloque nos dois –. Oferece-
mos, humildemente, o possível: atualizações diárias e posts 
repletos de informação, inclusive sobre acontecimentos ale-
atórios do dia; indicações de vídeos; o cotidiano da Redação; 
wallpapers, ou papéis de parede, exclusivos com ilustrações 
do ALTALT; link para a comunidade no Orkut e para o chat em 
que você pode falar conosco e com outros leitores; as tirinhas 
do ALTs Idéias, com personagens da Gazeta do ParanáGazeta do Paraná; além 
de um pouquinho do nosso suor, as edições completas do 
caderno em PDF, todas as quartas-feiras.

******
Para o ego de nossos publicitários, artistas, ilustradores, dia-

gramadores e designers, ou seja, Jeferson Richetti, do ALTALT, e 
Douglas Menegazzi, do Outra Pauta e do Retranca, a indicação 
é o deviantart.com. Deviant, no dicionário online Chambers 
[chambersharrap.co.uk], signifi ca “que não segue padrões co-
muns, modelos estabelecidos”; deviant art é, por assim 
dizer, a arte moderna – não do modernis-
mo de Tarsila, mas da modernidade dos 
cyberespaços, dos sistemas operacio-
nais, dos computadores, dos desenhos 
digitais e da expansão e divulgação 
das técnicas artísticas –. O objetivo da 
“maior comunidade de arte on-line” cria-
da em agosto de 2000 por Scott Jarkoff, 

Angelo Sotira e Matt Stephens é faci-
litar a interação entre artistas e 

amantes da arte. As formas são 
variadas: os membros da comu-
nidade podem divulgar pinturas 
em tela; desenhos à mão; arte 
digital; fotografi a; fotomanipula-
ção; literatura; artesanato; layouts d e 
sites, jornais e revistas; fi lmes; animações; 
histórias em quadrinho; mangas; animes; 
jogos; wallpapers; skins para compu-
tadores; tutoriais (passo-a-passo do 
feitio de obras, do uso de programas, 
etc.). São espécies de portfólios on-line, 
cujo endereço já é mostrado em car-
tões de designers por aí. Confi ra as 
galerias do Jeff [hiharry.deviantart.com] 
e do Doug [douglasmenegazzi.deviantart.
com]. O site é em inglês.

DIRETOR-GERALDIRETOR-GERAL
Marcos Formighieri

DIRETOR ADMINISTRATIVODIRETOR ADMINISTRATIVO
Guilherme Formighieri

EDITOR DE GAZETA ALTEDITOR DE GAZETA ALT
Anderson Antikievicz Costa

REVISÃO E COLABORAÇÃOREVISÃO E COLABORAÇÃO
Julliane Brita

PROJETO GRÁFICO E ILUSTRAÇÕESPROJETO GRÁFICO E ILUSTRAÇÕES
Jeferson Richetti

Obs.: Artigos e textos literários para publicação no Gazeta ALT devem conter entre 3 mil e 6 mil caracteres, além de nome completo do autor e formação. O material somente será publicado caso se enquadre na proposta do caderno.

CAPACAPA
Foto: Anderson A. Costa

CONTATOCONTATO
alt@gazetadoparana.com.br
www.gazetaalt.com
blogdoalt.wordpress.com
Rua Fortunato Bebber, 868
Jardim Pacaembu
Cascavel - Paraná - Brasil
CEP 85808-360
PABX: +55 45 3218-2543

02

Idéias
TonyMontana

episódio 14

Tony, você já

conseguiu o

nosso frigobar?

Veja bem...

Para fazer do
gazetaalt.comgazetaalt.com
sua página inicial,
clique aqui

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com

“A coisa mais injusta sobre a vida é a maneira como 
ela termina. Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida 
está todo de trás pra frente. Nós deveríamos morrer 
primeiro, nos livrar logo disso.

Daí viver num asilo, até ser chutado pra fora de lá 
por estar muito novo. Ganhar um relógio de ouro e ir 
trabalhar. Então você trabalha 40 anos até ficar novo 
o bastante pra poder aproveitar sua aposentadoria. 
Aí você curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e 
se prepara para a faculdade.

Você vai ao colégio, tem várias namoradas, vira 
criança, não tem nenhuma responsabilidade, se torna 
um bebezinho de colo, volta pro útero da mãe, passa 
seus últimos nove meses de vida flutuando. E termina 
tudo com um ótimo orgasmo! Não seria perfeito?”

Charles Chaplin

Simples
assim
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(por 
Lord Daniel
CASCAVEL | PR

Há alguma referência em sua memó-
ria, leitor, sobre algum garoto que não 
queria crescer, que queria ser criança 
para sempre? Se não de pronto, logo 
um sininho zunirá nas lembranças de 
muitos. Peter Pan, afi nal, é fi gurinha 
fácil no programa literário infantil, ou 
muito mais, na fi lmografi a básica de 
um fi lho da cultura de massa. Ape-
sar de muitas semelhanças, não é do 
conto infantil que este espaço tratará 
hoje, mas de uma das histórias de 
Nick Hornby. E a tangência dos motes 
será disposta a seguir.

Chamado por jornalistas europeus 
de “the maestro of the male confessio-
nal” – em tradução livre, “o mestre do 
confessionário masculino” –, Hornby 
não é o que se pode chamar de conhe-
cido nas rodas literárias convencionais, 
ao menos as daqui. Um ou outro outsi-
der, por assim dizer, são entusiastas 
do nome, mas muitos outros já viram 
os espectros das histórias dele nas te-
las do cinema. O fi lme Alta Fidelidade 
(2000), dirigido por Stephen Frears 
– diretor de A Rainha (2006) –, é ho-
mônimo do livro de Hornby. O segundo 
trabalho do autor antecipa a temática 
freqüente: homens com um pé na ado-
lescência e o outro, os dois braços, o 
tronco e o cérebro no mundo pop.

A atmosfera pop, aliás, é o fundo ver-
de da vida de Hornby. O escritor inglês 
é fã de futebol e do time mais famoso 
de Londres, o Arsenal. O livro de não-
fi cção Febre de Bola (1992), pri-

meiro do autor, foi o relato 
de um torcedor fa-

nático. Sucesso imediato. Antes disso, 
cursou literatura inglesa na Cambrid-
ge University e lecionou inglês. Mais 
tarde, começou a trabalhar para jor-
nais e revistas e tornou-se escritor. De 
resto, o fato não precisa de biografi a 
ou relatos porque explícito no discurso 
das obras de Hornby. A terceira delas, 
Um Grande Garoto (Rocco, 2000, 267 
p.), é o tema de agora.

Will Freeman é um cara livre. Nem 
peço perdão pelo trocadilho – em in-
glês, free man signifi ca homem livre – 
do sobrenome do personagem por pa-
recer óbvia a referência do autor. Quase 
quarenta anos e nunca trabalhou. Vive 
dos direitos autorais da música natali-
na composta pelo pai. Paradoxalmen-
te, um fracasso que marcara a vida. 
Afi nal, o pai morrera um artista ‘de um 
só sucesso’, imbatível na infertilidade 
criativa, e a derrota era lembrada inva-
riavelmente na época do Natal. Afora 
isso, a vida é regrada. Nada a fazer, 
muito a comprar e ver. Além de um pu-
nhado de relacionamentos terminados 
antes mesmo que pudessem começar. 
Ora, família não era bem a intenção de 
Will. Sozinho, sim, e muito obrigado. 
A companhia no bom apartamento 
eram os zilhões de CDs atualíssimos, 
as revistas de moda, música e cinema, 
e a nunca desligada televisão.

Marcus tem 12 anos e mora com a 
mãe. A mudança para Londres é recen-
te e a pré-adolescência desajeitada co-
meça com situações nada confortáveis: 
a separação dos pais, a mudança para 
um colégio estranho de crianças que o 
excluem e a depressão da mãe. Depres-
são acompanhada da tentativa de sui-
cídio e da conclusão de que dois não é 
um número sufi ciente. Se um deles cair, 
deve sempre haver – ao menos – um 
para apoiar o que restar. A priori, três, 
diriam também os especialistas em de-

coração, é o número perfeito.

A história de Hornby toma corpo 
a partir do encontro de Mar-

cus e Will. O último decide 
que relacionamentos com 

mães solteiras são os 
melhores, já que, por 

já terem sofrido, elas 
exigem menos do 

novo parceiro e, 
como também 

têm medo de 
novos rela-

cionamentos, não há tanto desgaste 
quando ele já não quer mais nada. 
A solução é entrar para um grupo de 
pais solteiros, e, para isso, acalentar 
um fi lho inexistente. Marcus, por sua 
vez, é obrigado a freqüentar o grupo 
porque a mãe resolveu fazer parte.

O fi o condutor dos dois personagens é 
a atração que sofrem já que aparente-
mente distantes e próximos ao mesmo 
tempo. Um deles, adulto e independen-
te, mas imaturo. O outro, quase-criança 
e dependente, mas possuidor de uma 
maturidade precoce. O universo que 
se torna uno e construído pela já men-
cionada rede pop que tange a obra de 
Hornby. Will, um fi el representante da 
Síndrome de Peter Pan – em que o indi-
víduo ‘se recusa’ a amadurecer e a as-
sumir responsabilidades –, sabe tudo 
sobre como deve agir alguém para ‘se 
misturar à multidão’: corte de cabe-
lo, tênis, roupas, músicas ‘corretas’ e 
ações correspondentes; Marcus, um 
desajustado de plantão, usa as roupas 
que a mãe hippie indica, um modelo de 
calçado antigo e sem graça, gosta de 
músicas antigas e, ainda por cima, tem 
um comportamento ‘fora do padrão’, 
como quando começa cantar em voz 
alta em meio à aula de matemática. 
Dois pólos: o primeiro, precisa – ainda 
que não queira admitir – de compa-
nhia; o segundo, de um porto seguro.

Um tom suave a assuntos, sem dúvi-
da, pesados. Mesmo falando de suicí-
dio, solidão, desamparo e relaciona-
mentos confusos, Hornby emprega 
leveza e traz comédia às páginas. 
Milhões de referências: alguém que 
sabe do que fala a um público que, 
é sabido, entenderá. Um “erudito 
em cultura pop” – pelo blogueiro 
Eduardo Carvalho –, que chega a 
fazer do suicídio de Kurt Cobain, 
ex-vocalista do Nirvana, um nó 
que desencadeia mudanças 
fundamentais no enredo en-
quanto sistema uno e no pa-
thos de cada personagem.

A quem reclamar dos 
lugares-comuns da obra, 
principalmente os rela-
cionados à cultura pop, 
edito uma frase de Hor-
nby: com grosseira des-
consideração pelos cli-
chês, penso que são 
todos cabíveis. 
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Pesadelo
     Burguês

A Madame – uma das mais ricas da cidade
Trajando vestido riquíssimo, colar de pérolas
    [e anel de rubi;
Estava chorando muito, chorando inconsolável
Segurando nos braços sua cadelinha Fifi .
Ela estava parada – chocada e estática
Bem no meio do seu luxuoso e grandioso salão.
Diante dos olhos dela – cheios de lágrimas –
Passava-se uma impensada e espantosa visão:

Um bando enorme de miseráveis esfarrapados
Haviam invadido a mansão rica e luxuosa.
A Madame quase teve um treco no coração:
Jamais imaginara cena tão drástica e horrorosa!
Miseráveis, mendigos, sem-tetos e favelados
Haviam invadido a luxuriante e milionária mansão.
Surrupiando tudo, quebrando coisas e gritando
Os excluídos estavam quase derrubando-a no chão.

Se raiva matasse – a Madame já estaria morta!
Tudo aquilo estava torturando seu coração burguês!
Um menino de rua, após escorregar pelo corrimão
Acabou quebrando seu riquíssimo vaso chinês.
Aquilo era demais pra ela! Resolveu ir pra fora...
Havia um jornal no chão. Ela pôde a manchete ler.
A manchete anunciava em letras garrafais:
“É o fi m! Comunistas radicais tomaram o poder!”

A Madame saiu silenciosa para fora,
Entre os miseráveis, ela mal conseguia respirar.
Bandos de mendigos famintos faziam a festa
Tomando vinho francês e comendo caviar...
Sem-tetos passavam por ela com um cheiro maravilhoso:
Era perfume francês! Ela entrou em choque total!
Esbarrando em um e em outro favelado
A Madame chegou sã e salva no quintal...

Quando ela chegou nos fundos da mansão
Pôde contemplar outra cena assaz horrorosa:
Mulheres esfarrapadas – totalmente sem classe –
Estavam usando suas jóias milionárias e preciosas!
A Madame quase desmaiou ao ver
Faveladas vestindo suas roupas caríssimas e fi nas...
Seu coração capitalista quase parou de pulsar
Quando ela viu negros nadando na piscina...

Mendigos fumavam seus caríssimos charutos cubanos...
Crianças faveladas estavam destruindo o jardim...
A Madame cochichou com Fifi , em seus braços:
– Ai, ai, ai, Fifi ! Como diz o jornal, é o fi m!
Um favelado deu um arroto na cara dela
E um mendigo soltou um pum em sua direção!
Aquilo foi demais pra sua fi na educação burguesa
E a Madame caiu dura no chão...

(po
r 

Ju
lli

an
e 

B
ri

ta
C

A
SC

AV
EL

 |
 P

R

Notas finaisNotas finais

Um Grande Garoto é a tradução 
de About a boy. Literalmente, o 
título em português seria Sobre 
um Garoto. De bom gosto, a es-

colha do tradutor resplandeceu 
sapiência. Além de eliminar a de-

sagradável ambigüidade, o troca-
dilho do título em português é sutil 

e adequado. Exagerada a atenção 
dispensada à adjetivação desse de-

talhe, porém, cabível diante das bes-
teiras que são vistas nesse mundo de 

escolhas tênues e por vezes suicidas 
da tradução. Outro detalhe perceptível 

quando da tradução da obra é o cuidado 
com a língua portuguesa. Não pude confe-

rir o original em inglês para comparações 
mais aprofundadas, mas a tradução de 

Paulo Reis e a preparação de originais feita 
por Maira Parula esmeram-se em correção.

A adaptação para o cinema foi feita em 2002 
por Peter Hedges, Chris e Paul Weitz. Hugh 

Grant, Toni Collette e Rachel Weisz participam da 
completa destruição da trama feita por Hornby. 

Amplamente desnecessária.
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"A inocência convive com a sabedoria, mas 

nunca com a ignorância"William Blake(poeta e pintor inglês)
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Bruno é socorrido em um 
hospital. O médico fi ca preocupado ao 
analisar exames de Bruno. Débora vai 
ao shopping e fi ca tentada a comprar 
jóias. Débora rouba uma pulseira de 
uma joalheria. O médico anuncia que 
as notícias sobre Bruno não são boas.

TERÇA - O médico diz que Bruno está 
mal e que terá que fazer operação na 
medula. O médico diz a Angelina que 
tudo correu bem na cirurgia. Paulo, 
irmão de Pedro, sai da cadeia e vai 
encontrá-lo. Angelina promete que, se 
Bruno sobreviver, fi cará com ele. 

QUARTA - Bruno abre os olhos, como se 
escutasse a promessa. Paulo diz a Dé-
bora que não vai delatar o crime. Gusta-
vo diz a Peralta que o acidente o afastou 
de Angelina. As vendedoras das lojas 
roubadas por Débora resolvem procurar 
o assaltante. Angelina diz a Gustavo que 
resolveu fi car com Bruno. 

QUINTA - Gustavo se declara para An-
gelina. Débora rouba um sapato. Pe-

dro veste a camisa que Débora 
lhe deu de presente. A ven-

dedora acusa Pedro de ter 
roubado a camisa. Débora 
fi ca inquieta pensando em 
Pedro. Pedro diz aos ven-
dedores que não roubou. 
Angelina se emociona ao 
ver que Bruno acordou. 

SEXTA - Bruno recobra a 
consciência. Pedro não 
delata Débora. Gustavo 
diz a Joaquim que não 
esquece Angelina. Pedro 
é expulso do shopping. 
Os amigos visitam Bruno 
no hospital. Paulo se soli-
dariza com Débora. Paulo 
oferece sua amizade a 
Débora. O médico conta 
a Angelina e Marília que 
Bruno está paraplégico.

SÁBADO - Não há exibição.

CIRANDA DE PEDRA
SEGUNDA - Laura pega seus perten-
ces na casa de Daniel. Laura conta 
para Daniel que vai retornar à mansão 
para dar apoio às fi lhas. Conrado dis-
cute com Arthur. Natércio diz a Frau 
Herta que está melhor do que todos 
imaginam. Natércio tira o tapa-olho e 
anda normalmente, mostrando a Frau 
Herta que não está debilitado.  

TERÇA - Natércio diz a Frau Herta que 
todos devem pensar que ele está com 
problemas. Natércio impede a saída 
de Virgínia. Laura intercede e permite 
que Virgínia saia. Laura conta a Virgí-
nia que Daniel tem outras mulheres. 
Daniel vai até a mansão dos Prado 
buscar Laura. Natércio tira uma espa-
da da bengala e aponta para Daniel.

QUARTA - Silvério contém Natércio. 
Daniel diz a Natércio que ele o obrigou 
a não assumir a paternidade de Virgí-
nia. Um fi scal da prefeitura diz que a 
metalúrgica não tem alvará para rea-
brir. Julieta e Laura vão à metalúrgica. 
Faísca anda em carrinho de rolimã e 
não vê o carro de Julieta vindo. Daniel 
salva Faísca do atropelamento. 

QUINTA - Natércio resolve o problema 
do alvará junto ao prefeito e manda 
Afonso buscar. Rogério conta a Al-
berto que Afonso colocou o alvará de 
volta na gaveta dele. Julieta pede a 
Laura para ligar para Daniel marcan-
do uma consulta para Letícia. Letícia 
vai ao consultório de Daniel.

SEXTA - Natércio diz a Afonso que 
quer conversar com Laura e Bruna so-
bre o casamento. Rogério conta a Cí-
cero que abrirá um escritório. Daniel 
examina Letícia e ela não está grávi-
da. Daniel quer contar a Virgínia que é 
pai dela. Rogério vai sair do escritório. 
Laura discute com Otávia.

SÁBADO - Daniel dá um beijo em Lau-
ra. Luciana serve chá com sonífero 
a Daniel e assim que ele dorme, ela 
chama Frau Herta. Frau Herta, Afonso, 
Peixe e Teodora vão à casa de Daniel. 
Peixe tira fotos de Daniel e Teodora 
em trajes íntimos. Lindalva tem febre 
e Elzinha vai até a casa de Daniel.          

BELEZA PURA
SEGUNDA - Renato diz para Ivete que 
Gaspar foi quem salvou a vida de Sô-
nia. Guilherme confessa para Raul que 
ainda ama Joana. Renato conta para 
Joana que Sônia se sacrifi cou para 
salvá-la. Robson consegue um empre-
go de vigia noturno para Olavo. Joana 
perdoa Renato. Norma não consegue 
o harbeas-corpus.

TERÇA - Guilherme consola Klaus e 
Dominique. Olavo dorme no emprego. 
Renato cuida de Joana, que fi ca encan-
tada com ele. Felipe diz a Rakelli que 
eles foram convidados para viajar pelo 
Brasil promovendo a pasta de dentes. 
Robson diz que não se importa que 
Rakelli viaje. Sônia acorda do coma. 
Norma é condenada.  

QUARTA - Dois meses se passam. 
Sônia revela a Joana que a deixou no 
orfanato quando estava fugindo do 
pai dela, que se chama Inácio. Renato 
pede Joana em casamento e ela acei-
ta. Felipe olha os diamantes escondi-
dos e pensa em comprar uma fazenda 
para viver com Luiza. 

QUINTA - Norma está prestes a fugir da 
prisão quando ouve uma sirene. Sônia 
e Guilherme se interessam um pelo 
outro. Norma é chantageada pelas 
presas, que ameaçam contar que ela 
ia fugir. Sônia mostra uma foto antiga 
de Inácio a Joana. Gaspar pede Ivete 
em casamento, mas ela não aceita. 
Guilherme e Sônia se beijam. 

SEXTA - Sônia se preocupa com os sen-
timentos de Joana. Guilherme pede 
Sônia em namoro. Felipe pede Luiza 
em casamento para que eles possam 
ir juntos para o interior de Minas. Re-
nato insiste para que Joana marque a 
data do casamento. Eduardo não per-
mite que Luiza se case com Felipe.  

SÁBADO - Luiza diz a Felipe que quer 
fugir com ele. Norma cuida das crian-
ças da creche do presídio. Robson vai 
pedir desculpas a Rakelli e leva uma 
fl or para ela. Ele vê um belo arranjo de 
fl ores em sua casa e fi ca com ciúmes. 

Joana fl agra  Sônia e Guilherme rindo 
juntos e se aborrece. 

A FAVORITA
SEGUNDA - Céu mostra a Lara o brin-
co que Donatela lhe deu como paga-
mento. Silveirinha diz a Flora que eles 
podem usar o segredo de Salvatore 
para benefi ciá-los. Cassiano agradece 
a Céu por ela ter contado a verdade a 
Lara. Lara diz a Donatela que já sabe 
sobre a proposta que fez a Céu.  

TERÇA - Donatela nega. Lara volta a 
morar com Gonçalo e Irene no ran-
cho. Donatela oferece dinheiro para 
Céu contar a verdade a Lara. Zé Bob 
encontra o número de Flora no celu-
lar de Silveirinha. Donatela vigia a 
casa de Silveirinha e vê quando ele 
chega com Flora. Cassiano e Lara re-
atam o namoro. Donatela aparece na 
casa de Silveirinha.  

QUARTA - Donatela fala para Silveiri-
nha e Flora que sabe da cumplicidade 
deles. Flora diz a Silveirinha que eles 
precisam apagar todos os vestígios 
da presença dela na casa. Donatela 
despeja Silveirinha do apartamento, 
deixando-o desesperado. Silveirinha 
diz a Flora que sabe como fazer Cilene 
mudar seu depoimento.    

QUINTA - Flora pergunta a Silveirinha 
por que ele não mudou o depoimento 
de Cilene antes. Cassiano beija Céu. 
Gonçalo deixa claro para Halley que 
quer saber tudo que acontece com 
Lara. Zé Bob vê Donatela mexendo em 
milhares de dólares e estranha. Silvei-
rinha e Flora vão à casa de Cilene. Sal-
vatore vai à delegacia.      

SEXTA - Salvatore afi rma que men-
tiu em seu primeiro depoimento e 
que Marcelo acusou Donatela antes 
de morrer. Gonçalo fi ca chocado ao 
saber da notícia, mas continua acre-
ditando na inocência de Donatela. Ci-
lene é intimada a depor novamente. 
Cilene diz ao delegado que foi Dona-

tela quem ati-
rou em Marcelo.  

SÁBADO - Cilene afi rma que 
mentiu porque era amiga de Donate-
la. O delegado manda prender Cilene. 
Lara confronta Salvatore e ele insinua 
que Donatela matou Marcelo. Elias é 
eleito prefeito de Triunfo. Donatela 
descobre que Cilene mudou seu de-
poimento. Flora fi ca sabendo da notí-
cia e comemora com Irene. Donatela 
é intimada a depor.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Aristóteles se tranca com 
Batista e o dinossauro ronda. Clara 
estende a mão para o senhor, mas o 
malandro pede dinheiro. Marcelo ten-
ta se livrar do soro e dos eletrodos e 
diz que precisa reencontrar Tati, Ma-
ria e Beto e avisa que vai embora. 

TERÇA - Aline diz que não vai prender 
Ângela e que vai prender mutantes do 
mal. Clara fala que foi seqüestrada 
pelo malandro. Guiga visita Marcelo. 
Ele conta que Júlia implantou um chip 
e que por isso perdeu a memória. Gui-
ga conta as novidades para Marcelo. 

QUARTA - Adolfo fi ca feliz ao ver o di-
nossauro morto. Mulher vê Ari e diz 
que ele é o culpado pelos mutantes. 
Viviane visita Eugênio. Metamorfo, 
Draco e Telê invadem a casa de Guiga 
e querem levar Eugênio. 

QUINTA - Marcelo sai e dá de cara com 
Gabriela. Nati e Valente não acham 
pistas. Valente diz que talvez haja se-
nha: o Arquivo Ômega. Ele mostra a 
tatuagem a Nati, que fi ca perturbada 
ao olhar. Valente e Nati se beijam. 

SEXTA - O gorila vai para cima de 
Maria. Noé joga pedras, mas ele des-
via. Mariana conta que guardou um 
dardo tranqüilizante, mas que Júlia 
nunca soube. Ela diz que o plano é 

atrair Júlia 
e aplicar o 

tranqüilizan-
te. Bianca, Le-

onor e Perpétua 
fi cam esperançosas.

SÁBADO - Eugênio enfrenta mutantes 
do mal. Telê lança um raio no menino. 
Ângela vê tudo. Gabriela vê Gaspar 
triste e fi ca surpresa por ele estar 
apaixonado por Luna. Carvalho desco-
bre que sumiram itens do inventário e 
diz que vai registrar ocorrência. 

 

AGUA NA BOCA
SEGUNDA - Dani fala com Érika e diz 
que não precisava mentir sobre o ro-
mance com Luca. Théo diz a Juliano 
que não sabe de Zico. Ele aparece 
num viaduto, bêbado. Dani vai ao sa-
lão receber Luca e Daniella Cicarelli. 

TERÇA - Dani diz que assinará o con-
trato pré-nupcial sem ler. Luca recebe 
Raul Gil e pede que Érika vá ao Nonna 
Mia. Carlo vê Mari com Reizinho. Luca 
beija Érika e Dani beija Alex.

QUARTA - Renée acha com Érika a cha-
ve do armário, onde há fotos de Luca 
e Dani. Severino desconfi a de Mari 
sobre o roubo. O policial conversa com 
Reizinho. Manoela não vai ao curso. 

QUINTA - Érika vai atrás de Luca.  A 
Nonna Mia não recebe clientes. Alex 
devolve parte do Paris a Philippe. Re-
née não concorda com aborto, mas 
vai ajudar Akemi na decisão. Manoela 
vai continuar no cursinho. 

SEXTA - Dani e Luca discutem e ela é 
expulsa. Akemi lembra-se de quando 
Keiko falou sobre nascimento e se 
emociona. O policial encontra uma 
caixa nas coisas de Reizinho. Akemi 
desiste do aborto. Raí acha que Re-
née está grávida e chora. 

SÁBADO - Não há exibição.

Cassino

Martin Scorsese

Robert De Niro, Joe Pesci,

Sharon Stone, James Woods

Globo de Ouro (atriz) e 

uma Indicação ao Oscar

117 min.

EUA, 1995. Cor.

Rage

Speak of the Dead

2006

Heavy Metal

Indicado por:

Anderson A. Costa

Da extensa fi lmografi a de Martin 

Scorsese, difi cilmente se elenca-

ria Cassino entre as preferências 

do público e da crítica. Taxi Driver 

(1976), Touro Indomável (1980), 

Os Bons Companheiros (1990) ge-

ralmente encabeçam a lista dos 

fãs e daqueles que viram o Oscar 

rasgar ceda pelo meia-boca Os 

Infi ltrados (2006). Bom, sei lá, há 

quem goste do Aviador (2004) e 

do Gangues de Nova York (2002), 

enfi m... a idéia aqui é dar mais 

uma chance a esse jovem clássi-

co de 18 anos chamado Cassino.

Scorsese remonta a Las Vegas 

tomada pela máfi a dos idos de 

1970, a partir da história do che-

fe de cassino Frank ‘Lefty’ Rosen-

thal (quase um Frank Canhoto), no 

fi lme Sam ‘Ace’ Rothstein, inter-

pretado por Robert De Niro. Ace 

divide a atenção do espectador 

com Ginger (Sharon Stone), uma 

mulher sensual que mesmo casa-

da com Sam não consegue deixar 

o namorado cafetão; e com o gân-

gster explosivo Nicholas ‘Nicky’ 

Santoro (Joe Pesci), um padrinho 

de Sam nos negócios.

O rumo e o ritmo do fi lme são 

ditados pela tangência dos pro-

blemas pessoais e profi ssionais 

dos três, na maioria das vezes 

regados a muita violência e san-

gue ao melhor estilo Scorsese 

de ser. E assim a trama segue 

até o cenário se transformar em 

uma Disneylândia do azar nas 

mãos das grandes corporações 

que tomam as cartas e as fi chas 

das quadrilhas e literalmente 

enterram muita gente.

  Respeitável
Por que parou?
          Na medida

        Tortura

  Imperdoável

Desnecessário

Os trompetes e as trompas de Morituri Te Salu-
tant lembram a vinheta da 20th Century Fox, e 
Prelude Of Souls serviria de trilha para o Jornal 
Nacional. Ao se tratar de um CD de Heavy Metal 
para um cenário pasteurizado, são semelhanças 
que se convertem em elogios cavalares.

Speak of the Dead é dividido em duas partes. Compõe a 
primeira delas a Suite Lingua Mortis, faixa gravada com a 
Sinfônica de Minsk e construída em oito peças. 25 minu-
tos de guitarras e violinos, longe da melancolia de XIII e da 
depressão de Ghosts, outros Rage + orquestra.

O detalhe é que a orquestra no trabalho do Rage nunca acom-
panha os ritmos de base, como foi a asneira que o Metallica 
e o Scorpions fi zeram; também não subscreve valsas-atmosfé-
ricas-góticas-ultra-tenebrosas de um Épica; e muito menos soa 
como ‘nostalgia auto-programável’, acordes intermináveis de um 
teclado de igreja. Está longe de ser coadjuvante.

Esse trabalho somado às outras oito criativas faixas sustentam 
a obra dentro de um dos gêneros musicais com maior difi culda-
de de se reinventar. As bandas podem ser boas no que fazem, 
mas geralmente o que fazem não é bom aos ouvidos pretendi-
dos. Esse Rage não seria genial se as bandas que os rodeiam 
tivessem a vergonha de tentar soar diferentes ao invés de gritar 
besteiras a quem não lhe diz respeito.

O vocal de Peavy não é dos melhores, mas desvencilha-se dos gatos 
esgoelados que se ouve por aí; e é um compositor de mão cheia, sal-
vo algumas letras de cunho (muito) duvidoso. As baquetas estão nas 
mãos de Mike Terrana, considerado um dos mais versáteis e compe-
tentes bateristas da atualidade pelo trabalho com jazz e sinfônica. 
Na guitarra, Victor Smolski, que aos 11 anos profi ssionalizou-se no 
piano, no violoncelo e no violão; que aos 14, vendia 10 milhões de có-
pias com a Belarrussian Folk Band, e que recentemente foi premiado 
pelo CD solo em que revisitou obras de Johann Sebastian Bach.

Não são nomes que fazem música, mas aqui são as engrenagens 
que dão caráter singular à obra no contexto em que se insere. E se 

toda crítica racional na música localiza-se na resposta da 
pergunta: ‘o quão bem se deram no que preten-

diam fazer’, o Rage está de parabéns.

Sentei-me em 
frente ao computador 

como se para a audiência de um 
fi lme importante. Nada mais que esperar de 

um CD antes de ouvi-lo se não há expectativas. Es-
perei por ouvir – e ver, ainda que ao sabor da ima-
ginação – o que os sons das próximas 17 músicas 
me trariam. Os nomes que fi guravam ilustres des-
conhecidos – e em inglês – na playlist antecipavam 
algo fosco que mais tarde seria claro à percepção: 
Prelúdio de Almas; Inocente; Depressão; Confusão; 
Preto; Beleza; Mate seus deuses...

Havia esquecido, entretanto, de algo fundamental. 
O fi lme a que eu assistiria era em outra língua e sem 
legenda. ‘Metal’, para mim, tem habitualmente defi -
nição bem fi xa: elemento químico bom condutor de 
calor e de eletricidade. A música épica que veste de 
preto muitos cabelos cidade afora não passa de uma 
– boa – trilha tristemente desperdiçada.

Explico: tudo começou bem quando a melodia do pre-
lúdio pôs-se a tocar. Entoava, inclusive, como a trilha 
aplicada à abertura de fi lmes e aos estúdios que pro-
duzem a obra. O problema real foi quando começou 
aquilo a que os críticos insistem em chamar de vocal.

Alguém já apresentou ao ouvido dos rapazotes a mú-
sica instrumental? Não precisam nem sair de solo 
alemão: Beethoven, Strauss e Bach me impedem 
– com louvor – de acreditar que a Alemanha não 
tem nada melhor a oferecer do que a voz disso-
nante e desagradável de Peter Peavy Wagner.

E, não é chacota, mas aos meus ouvidos o “I 
have a soul survivor” da décima faixa acompa-
nhado por uma bateria frenética e uma guitar-
ra que range feito a corrente de um milhão de 
almas no purgatório soou impulso irresistivel-
mente igual ao de “Oh no, not I! I will survive!”, 
da rainha das cores, Gloria Gaynor.

Rage é ódio demais para pouca causa – ou 
voz, ou letra, ou inspiração, se preferir –.

Detenham-me, porém, os que estão raivosos 
pelos queixumes voltados ao power-ultra-
mega-super-raivoso metal do Rage. Há um 
elogio irresistível a ser feito. A escolha do 
nome do CD não podia ser mais propícia: 
o que eu ouço quando começa o vocal da 
banda nada mais é do que a voz da morte 
a soar medonha em meus ouvidos.

N velas 

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por Anderson
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CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: O Guerreiro Didi e a Ninja LiliSala 1: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – 
infantil – sexta 14h15 e 16h30; sába-
do, domingo e quarta 14h30 e 16h45; 
segunda e terça 14h30, 16h30 e 19h; 
quinta 14h15 e 16h30.

Jogo de Amor em Las Vegas (legen-Jogo de Amor em Las Vegas (legen-
dado)dado) – comédia romântica – sexta, 
sábado, domingo e quarta 19h e 
21h; segunda e terça 20h45; quinta 
19h e 21h.

Sala 2: Hancock (legendado)Sala 2: Hancock (legendado) 
– ação – sexta 14h30, 16h15, 
19h10 e 20h50; sábado, do-
mingo e quarta 14h45, 16h30, 
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: Batman – O Cavaleiro das Sala 1: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 15h, 18h e 21h.

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

Sala 3: Kung Fu Panda (dublado) Sala 3: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 14h, 
15h50 e 17h40.

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – suspen-
se – diariamente 19h30 e 21h20.

Sala 4: Wall-e (dublado) Sala 4: Wall-e (dublado) – animação 
– diariamente 15h e 17h.

Jogo de Amor em Las Vegas (legen-Jogo de Amor em Las Vegas (legen-
dado)dado) – comédia romântica – dia-
riamente 19h e 21h.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 1: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 12h30, 15h40, 19h e 22h20. 

Barigüi 2: Hancock (legendado) Barigüi 2: Hancock (legendado) 
– ação – sexta e sábado 16h20, 

18h40, 20h45 e 23h10; domingo a 
quinta 16h20, 18h40 e 20h45.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – diariamente 11h50 e 14h.

Barigüi 3: Viagem ao Centro da Barigüi 3: Viagem ao Centro da 
Terra (dublado)Terra (dublado) – aventura – sexta 
e sábado 12h35, 14h45, 17h10, 
19h15, 21h20 e 23h35; domingo 
a quinta 12h35, 14h45, 17h10, 
19h15 e 21h20.

Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Barigüi 4: Jogo de Amor em Las 
Vegas (legendado)Vegas (legendado) – comédia ro-
mântica – sexta e sábado 19h40, 
21h55 e 00h05; domingo a quinta 
19h40 e 21h55.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – dia-
riamente 12h40, 15h e 17h20.

Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – sexta e sá-
bado 14h10, 17h30, 20h50 e 00h10.

Barigüi 6: Batman – O Cavaleiro Barigüi 6: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado)das Trevas (legendado) – ação – 
diariamente 12h, 15h10, 18h30 
e 21h50.

Barigüi 7: Hancock (legendado) Barigüi 7: Hancock (legendado) 
– ação – sexta e sábado 12h45, 
14h55, 17h25, 19h45, 20h05 e 
00h15; domingo a quinta 12h45, 
14h55, 17h25, 19h45 e 20h05.

Barigüi 8: Kung Fu Panda (dublado) Barigüi 8: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 13h10, 
15h20, 17h45, 19h55 e 22h.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Batman – O Cavaleiro Estação 1: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado)das Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 13h15, 16h20, 
19h25 e 22h30.

Estação 2: Hancock (legendado) Estação 2: Hancock (legendado) 
– ação – diariamente 13h, 15h, 
17h10, 19h15, 21h20 e 23h25.

Estação 3: Jogo de Amor em Las Ve-Estação 3: Jogo de Amor em Las Ve-
gas (legendado) gas (legendado) – comédia român-
tica – diariamente 20h20 e 22h25.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – ani-
mação – diariamente 12h, 

1 4 h 0 5 , 
16h10 e 18h15.

Estação 4: Hancock (dublado)Estação 4: Hancock (dublado) – 
ação – sexta 12h10, 14h25, 16h30, 
18h30, 20h40 e 22h45; sábado e 
domingo 12h10, 14h25, 18h30, 
20h40 e 22h45; segunda a quin-
ta 12h10, 14h25, 16h30, 18h30, 
20h40 e 22h45.

Micos no Espaço (legendado)Micos no Espaço (legendado) – 
animação – sábado e domingo 
16h30.

Estação 5: Viagem ao Centro da Estação 5: Viagem ao Centro da 
Terra (dublado) Terra (dublado) – aventura – diaria-
mente 12h20, 14h40, 16h50, 19h, 
21h10 e 23h20.

Estação 6:  Batman – O Cavaleiro Estação 6:  Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado) das Trevas (legendado) – ação – dia-
riamente 14h, 17, 20h05 e 23h10.

Estação 7: Kung Fu Panda (dubla-Estação 7: Kung Fu Panda (dubla-
do)do) – animação – sexta a quarta 
13h05, 15h10, 17h20, 19h30, 
21h30 e 23h35.

Batman – O Cavaleiro das Tre-Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (dublado) vas (dublado) – ação – quinta 
21h45.

Estação 8: Agente 86 (legenda-Estação 8: Agente 86 (legenda-
do) do) – comédia – diariamente 
21h40 e 00h.

A Ilha da Imaginação (dublado) A Ilha da Imaginação (dublado) – 
aventura – diariamente 13h10, 
15h20, 17h30 e 19h40.

Estação 9:  Viagem ao Centro da Estação 9:  Viagem ao Centro da 
Terra (legendado)Terra (legendado) – aventura – dia-
riamente 20h30 e 22h35.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – dia-
riamente 13h30, 15h50 e 18h05.

Estação 10: Batman – O Cavalei-Estação 10: Batman – O Cavalei-
ro das Trevas (dublado)ro das Trevas (dublado) – ação 
– diariamente 12h30, 15h35, 
18h40 e 21h45.

 

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Wall-e (dublado)Sala 1: Wall-e (dublado) – anima-
ção – sexta 17h45 e 19h45; sába-
do e domingo 19h45; segunda a 
quinta 17h45 e 19h45.

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – 
suspense – diariamente 22h.

Sala 2: Kung Fu Panda (dubla-Sala 2: Kung Fu Panda (dubla-
do)do) – animação – sexta 17h30, 
19h30 e 21h45; sábado e do-
mingo 15h30, 17h30, 19h30 
e 21h45; segunda a quinta 
17h30, 19h30 e 21h45.

Sala 3: Batman – O Cavaleiro das Sala 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – diariamente 
16h15, 19h15 e 22h15.

Sala 4: Viagem ao Centro da Ter-Sala 4: Viagem ao Centro da Ter-
ra (legendado)ra (legendado) – aventura – sexta 
20h e 22h30; sábado e domingo 
18h, 20h e 22h30; domingo a 
quinta 20h e 22h30.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Hancock (dublado)Sala 1: Hancock (dublado) – ação 
– diariamente 15h,  18h, 20h e 
22h.

Sala 2: Wall-e (dublado)Sala 2: Wall-e (dublado) – anima-
ção – diariamente 14h50, 17h10 
e 19h20.

Um Beijo Roubado (legendado)Um Beijo Roubado (legendado) – 
drama – diariamente 21h30.

Sala 3: Batman – O Cavaleiro das Sala 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – 
diariamente 15h20, 18h20 
e 21h20.

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

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Hancock (legenda-Sala 1: Hancock (legenda-
do)do) – ação – diariamente 
16h30, 19h30 e 21h30.

Sala 2: Wall-e (dublado) Sala 2: Wall-e (dublado) 
– animação – diaria-
mente 16h e 19h.

Sex And The City (legen-Sex And The City (legen-
dado) dado) – comédia – dia-
riamente 21h.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Ótima infl uência astral ao casamen-
to, ao noivado, namoro, às novas 
associações e aos negócios com o 
sexo oposto. Tome cuidado com ri-
validades e inimigos declarados.

Este é o dia ideal. Vai progredir no 
campo profi ssional. O amor tam-
bém está em excelente aspecto as-
tral. Qualquer chance de melhorar a 
carreira deverá ser aproveitada.

Demonstre fi rmeza, convicção e con-
fi ança em si, que conseguirá infl uen-
ciar pessoas importantes ao seu pro-
gresso e prosperidade profi ssional e 
material. Evite precipitações.

Contato com pessoas bem intencio-
nadas e de fi nanças elevadas farão 
com que solucione boa parte dos 
problemas. Êxito em jogos e harmo-
nia no amor. Confi e nas pessoas.

Reveja sua disponibilidade fi nancei-
ras e faça um bom investimento se 
puder. Êxito no campo profi ssional, 
social e nos negócios comerciais. 
Muito bom ao amor e loterias hoje.

Algo, até insignifi cante, não vai cor-
responder à sua expectativa. Dia 
para desenvolver-se social, profi s-
sional e mentalmente. Tome muito 
cuidado com sua saúde. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia positivo para realizar negócios 
além de suas condições monetá-
rias. Propício ao progresso profi ssio-
nal, moral e social. A pessoa amada 
terá disposição para ajudar.

Dia em que terá sucesso no trato com 
autoridades civis e na solucão de pro-
blemas profi ssionais e pessoais. Cui-
dado com novas amizades. Faça cada 
coisa em seu devido tempo. 

Cuidado com o período de escânda-
lo. Pode estragar possibilidades de 
ser bem sucedido neste dia. Quando 
a lua está em bom aspecto como 
hoje, deve-se analisar as chances.

Tenha cautela com a saúde, princi-
palmente com a garganta. Fase deli-
cada neste aspecto. É preciso cuidar 
mais do organismo bem como dos 
interesses familiares nessa fase.

Excelente intuição e êxito nos as-
suntos religiosos. Favorável no trato 
com pessoas de alto nível social e 
de inteligência. Desse modo, terá, 
nesta fase, momentos criativos. 

Terá sucesso na defesa de seus 
direitos e triunfará em quaisquer 
assuntos legais. Seja mentalmente 
independente e mais fi rme em suas 
crenças. Bons empreendimentos. 
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"Os lábios da 
meretriz destilam 
favos de mel, e 
as suas palavras 
são mais suaves 
do que o azeite; 
mas o fim dela é 
amargo como o 
absinto. A infi-
delidade, ainda 
que possa ser 
excitante e doce 
no seu início, 
costuma ter um 
fim amargo como 
a losna."

Provérbios 5, 1-4

Peter Greenaway e toda 
a obra que assina exigem 
muita refl exão. Isso, da 
construção da narrativa 
ao comportamento das 
personagens, consideran-
do-se o fato de a produ-
ção cinematográfi ca vir 
carregada de elementos 
exteriores a ela mesma, o 
que exige do espectador 
o máximo da atenção. 
Neste caso, principal-
mente no que diz respei-
to ao inter-relacionamen-
to dos personagens que 
dão nome ao fi lme: O 
Cozinheiro, o Ladrão, sua 
Mulher e o Amante, consi-
derar apenas a aparência 
da interação faz com que 
o ambiente e a própria 
narrativa percam parte do 
sentido. Ora, é fundamental levar em conta 
a profundidade do trato na existência das 

personagens e suas funções ‘no mundo’, por exemplo, pela 
mudança de emoções presente na troca de cores e fi gurinos 
da personagem que transita entre as salas do restaurante, 
haja vista o fato de que ela (no caso a mulher) pode ser con-
siderada o elemento central da interação entre os demais. 

Tendo em mente tais fatos, da profundi-
dade simbólica do fi lme e da personagem 
feminina como bedel da narrativa, é preci-
so considerar diversos vieses para realizar 
uma breve e modesta análise sociológica, 
sabendo-se que, além da questão de gêne-
ro envolvida no caso, há outros fatores tais 
como posições e papéis sociais, emoções 
pessoais, subversão, etc. Aliás, como dito, 
Greenaway não consegue ser simples, abor-
da inclusive a vivência das personagens de 
forma complexa, pinçando por vários ângu-
los a tomada de decisões delas, no mais das 
vezes por caminhos bastante atípicos aos olhares mais desatentos. 

Além do mais, as situações apresentadas por Greenaway, principal-
mente no que diz respeito às mulheres, partem geralmente de uma 
fi gura passiva, simples e superfi cial que no decorrer dos acontecimen-
tos, transforma-se num sujeito ativo e determinado, talvez mais sádi-
co do que aquelas criadas por Nelson Rodrigues. De todo modo, esse 
inter-relacionamento citado faz mais sentido dentro do contexto fílmi-
co, pois, como dito, muito do que pode ser tomado para a interpreta-
ção vem dos aspectos visuais e arquitetônicos utilizados pelo diretor.

Talvez, para fi nalizar, seja interessante ainda citar uma importante ques-
tão, aqui emprestada do fi lósofo Gilles Deleuze, a respeito do regime de 
traição universal, em que um traidor volta-se contra todos os trapaceiros 
em um movimento duplo, de separação, em que, enquanto o trapaceiro 
tem algum futuro (e não devir, nas palavras do autor) o traidor rompe com 
o antigo estado de coisas e consegue dar origem a algo novo, idéia esta 
que amplia um pouco mais a perspectiva discutida e dá nome ao papel da 
mulher no fi lme de Greenaway.
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Peter Greenaway me é assunto dos mais delicados, principal-
mente quando se trata de um assunto doméstico e qualquer 
sílaba que destoe me pareceria parricídio. Este senhor inglês 
me foi uma das maiores desculpas para escolher o ramo do 
cinema como única e derradeira condição de vida. E confes-
so: tenho ciúmes de Peter Greenaway. Isso responde o porquê 
escalei poucos fi lmes dele para exibições do cineclube, foram 
apenas duas outras vezes, O Bebê Santo de Mâcon e Afogando 
em Números, ambos traduzidos com não pouca difi culdade 
por este aprendiz de colunista quando ainda começava a me 
envolver com este trabalho. Em ambas as ocasiões, senti do-
res ao perceber o desdém de alguns no ofício de não tentar 
entender aquela amálgama de pequenos enigmas artísticos 
e matemáticos, o que me faz rever os fi lmes dele como um 
arqueólogo em busca de pequenas pistas que levam a grandes 
tesouros. São os já famosos easter eggs só que embutidos no 
próprio fi lme muito antes de terem essa denominação. 

Mesmo assim, creio que, embora silenciosos, nas sessões an-
teriores nasceram outros arqueólogos, que, como disse um crí-
tico britânico, apreciam a ação de boticário dentro de açougues, 
uma bela metáfora para o uso da arte barroca requintada em cho-
que com a violência mundana e a sexualidade bestial, elementos 
caríssimos na obra de Greenaway.

Até para que talvez mais se interessem em não ver com super-
fi cialidade a obra do diretor, duas coisas são imprescindíveis, 
a primeira, a epígrafe deste texto, a segunda, o fi lme deste 
sábado: O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante, um 

dos fi lmes do inglês com 
o enredo mais simples, 
embora combinando as 
duas coisas ver-se-á 
que o enredo é o que 
menos importa.

O título já revela muito. Há um criminoso que 
freqüenta todos os dias o restaurante que ele 
mesmo banca e onde trabalha seu chef favo-
rito. A mulher do criminoso é uma mulher ele-
gante que freqüentemente sofre abusos do 
marido grosseirão e acaba se apaixonando 
por um cliente do restaurante, tendo encon-
tros com este no próprio lugar, alcovitados 
pelo cozinheiro. O violento marido, ao des-
cobrir, arma uma cruel vingança, mas não 
conta com o fato de que a esposa pode ser 
calculista quando atacada.

Greenaway usa uma história simples para 
com ela destilar inúmeras metáforas requin-
tadas, e com o auxilio da direção de arte, fo-
tografi a, fi gurino e trilha sonora construir ver-
dadeiras pinturas em movimento, enchendo 
os olhos e satisfazendo os paladares mais re-
quintados, ao mesmo tempo, lhe dando água 

na boca e minutos depois 
lhe exigindo um estôma-

go dos mais fortes.

O fi lme O Cozinhei-
ro, o Ladrão, Sua 

Mulher e o 
Amante será 
exibido neste 
sábado, 26/07, 
às 19h30, no 
Sesc Cineclube 

Silenzio. A entra-
da é gratuita.
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Não tem graça
(por Anderson A. Costa(por Anderson A. Costa(e Vander Colombo(e Vander Colombo(CASCAVEL | PR(CASCAVEL | PR(

“Acredito que o apelo inconsciente 
a histórias de fantasmas jaz na pro-

messa de imortalidade que suscitam. 
Se você pode temer histórias de fantas-

mas, então deve aceitar a possibilidade 
de seres sobrenaturais existirem. Se eles 

existem, então há mais do que somente es-
quecimento nos esperando além-túmulo”.

Stanley Kubrick divagava ao falar de O Ilu-
minado sobre o que nos espera após a morte. 

Ele, que temia o fantasma do esquecimento, 
tornou-se imortal tal os espíritos que se evo-

cam aqui. As próximas linhas são de uma longa 
história sobre fantasmas – os mais engraça-

dos e destrutivos deles –. Tanto imortais quanto 
inesquecíveis da santíssima trindade da comédia 

norte-americana: em nome do Chaplin, do Keaton 
e do Harold Lloyd, amém. 

Foi com o personagem Lonesome Luke, uma paródia 
de Chaplin de trajes apertados, que Harold Lloyd deu 
um sorrido entusiasta a um país depressivo. Os risos 
correspondidos às peripécias cotidianas, Lloyd abando-
na Luke para tirar, do que já era bom, o ‘glass character’ 
que lhe garantiu o aporte de mais popular cineasta dos 
Estados Unidos. Em bilheteria, o personagem de óculos 
de Lloyd colocou no bolso Keaton e Chaplin, e olha que 
Chaplin já era conhecido no mundo todo.

Lloyd trazia às telonas o norte-americano de classe 
média, o homem ordinário que via nos intermináveis 
obstáculos sempre mais uma chance de vencer na 
vida. Jamais perder a graça e a fé de que difi culda-
des estão sempre a nos ajudar a ser melhores. Um 
otimismo que vai reverberar duas décadas depois 
na obra de Frank Capra. Aliás, os fi nais felizes dos 
fi lmes de Capra chegam a ser terríveis de tão feli-
zes. É um fi nal estonteantemente feliz.

Se Capra adverte que A Felicidade não se Compra, 
Lloyd, de chapéu de palha e óculos tartaruga, dono de 
uma personalidade que eleva à ausência a exuberân-
cia do sentido, escala um prédio sem direito a volta 
e, do não-em-não de cada janela que tenta entrar, 
agarra-se no ponteiro de minutos do relógio da torre 
e suspira em uma conformidade mórbida de tão fe-
liz: “Esperança, vai dar tudo certo no fi nal”.

Buster Keaton olharia a cena e acharia graça, 
mas jamais a expressaria. Um impassível acima 
e à frente de tudo, seja de um encontro romanes-
co ou de uma bomba prestes a explodir, apesar 
de o pavio geralmente ser o mesmo. O cômico 
que nunca ri. Emplacamos na inexpressão de 
Keaton nossas aspirações emocionais e mo-
rais, tornando singular a experiência cinemato-
gráfi ca. Transmutando o contexto, podemos ci-
tar Fellini que já dizia que “Para o cinema tudo 
se torna uma imensa natureza-morta, até os 
sentimentos dos outros são qualquer coisa 
de que se pode dispor”. A contraposição de 
situações diante dessa resposta do pro-
tagonista potencializa o aspecto 
psicoartístico da comédia. Ca-

A história começa assim: 

racterizações que 
devem ter feito Kuleshov muito contente.

O cineasta russo Lev Kuleshov (1899-1970) defendeu 
que a justaposição de planos tem o poder de signifi car, 
o que foi superestimado até o fi m da década de 1930 
por causa da valorização da montagem em detrimen-
to de outros elementos da linguagem cinematográfi ca 
por outros teóricos e cineastas russos, como Sergei 
Eisenstein e Dziva Vertov.

Kuleshov intercalou o plano do ator Mosjoukine com 
uma expressão tida como neutra com imagens car-
regadas de signifi cações afetivas: uma criança sim-
bolizando a ternura; uma mulher num caixão, para a 
tristeza; um prato de sopa, para a fome. Diante das 
reações e interpretações da platéia, Kuleshov con-
cluiu que os planos contaminavam a percepção dos 
espectadores fazendo-os acreditar que a expressão 
do ator havia mudado. O experimento fi cou conheci-
do como o efeito Kuleshov.

Woody Allen é uma versão nova-iorquina falan-
te de Keaton; na verdade, um rebento de Keaton 
nascido nas entranhas já verborrágicas de Grou-
cho Marx. Ou Keaton seria uma versão muda de 
Woody Allen. Tanto faz. Tão geniais são as gags 
escritas por Woody Allen, ou importadas no ros-
to petrifi cado de Peter Sellers e do injustiçado 
(em grande parte pelos fi lmes que escolheu 
fazer) Leslie Nielsen, como são criativamente 
atrapalhadas as gags de humor físico de Ke-
aton: tombos e perseguições em meio a tem-
pestades, fugas da polícia e de bandidos, que 
neste caso devem muito ao esquecido grupo 
dos Keystone Capers... Os Trapalhões que ir-
rompiam ao meio-dia na Globo beberam mui-
to dessa fonte. Se na década de 1930 as gags 

uniram-se a um roteiro de sofi stica-
ção intelectual ao melhor esti-

lo Irmãos Marx e Lubitsch, 
devem-se mais do que 

trocados a Buster 
Keaton, pode-

se dizer 
q u e 

estes estão para Keaton como Mister Bean 
está para Jacques Tati, como Mazzaropi está 
para Cantinfl as....

Impertinente, mas nem tanto quanto o cama-
rada de bigodinho e uniforme que peitou um 
Hitler ainda popular em 1940. Foi Chaplin quem 
fez o discurso mais famoso do que todos os do 
füher em O Grande Ditador aos ouvidos dos sim-
patizantes nazistas em Hollywood, a mesma que 
abriu os braços para tantos donos de estúdios, dire-
tores, atores e produtores judeus.

Chaplin criticou e fez graça com o Carlitos humi-
lhado e privado, imerso na solidão, na miséria e na 
fome. O mais vagabundo dos personagens arrancou 
lágrimas e risos com as denúncias dos problemas so-
ciais ao passo que entortou e fez engolir egos a seco. 
Admirá-lo é uma mera conseqüência.

Preferimos acreditar que Chaplin fez do Oscar que ganhou 
em 1929 escoro de porta por ver naquela mesma noite de 
cerimônia a Academia bajular e premiar a arma que tanto te-
mia: O Cantor de Jazz, o primeiro fi lme falado. “Vocês ainda 
não ouviram nada” foi a primeira frase que se ouviu. Tão bem 
caberia à obra de Chaplin, o mais barulhento revolucionário 
do cinema. Para Chaplin, será cômico e belo se for trágico.

Nada contra Lloyd, mas a briga sobra mesmo para os outros 
dois. A hoje ‘emoção fácil’ dos fi lmes do ‘The Tramp’ muitas 
vezes é a chave da discussão entre os Keatonianos e os Cha-
pliniamos, rivalidade que foi aludida por Bernardo Bertolucci 
em Os Sonhadores (The Dreamers, de 2003).

Orson Welles dizia que, por causa do ‘sentimentalismo cine-
matográfi co’ (quase que ‘inventado’ por Chaplin), Keaton pode 
ter sido o cineasta mais subestimado da história do cinema. 
Luis Buñuel, o famoso diretor surrealista, também não deixa 
por menos e sobre as mesmas asserções assina que Keaton 
é cinematografi camente superior.

Quem vem em defesa de Chaplin é um dos mais renoma-
dos historiadores do cinema. O francês Georges Sadoul é 
categórico ao afi rmar que Chaplin está longe de qualquer 
comparação: é simplesmente o maior gênio de que o ci-
nema já teve notícia. Uma ótima manchete.

A consideração fi nal é chata de tão óbvia. Não há 
um ‘melhor de todos os tempos’ nem mesmo 

da ‘...última semana’. Cada um em seu galho. 
Há um eterno para cada gosto. À longevidade 
é Goethe que dá a benção: “O homem deve 
crer na imortalidade, tem o direito a ela, é 
conforme sua natureza. A crença em nossa 
perpetuidade brota do conceito de atividade, 

pois, se me movimento até o meu fi m, a natu-
reza está obrigada a me conceder outra forma 

de existência, já que a atual é incapaz de suportar 
o espírito (...). Os que não esperam uma nova vida, 
já estão mortos nesta (...). Pena que a natureza fi -
zesse de ti um só indivíduo, porque havia matéria 
para um homem digno e para um patife”.

E todos viveram felizes 
para sempre.

E termina assim:

Keaton, Lloyd e Chaplin

CHARLES CHAPLIN (1899-1977)

BU
ST

ER
 K

EA
TO

N 
(1

89
5-

19
66

) HAROLD LLOYD (1893-1971)

Em Busca do Ouro (The Gold Rush) (1925)

O Grande Ditador (The Great Dictator) (1940)

O Homem Mosca (Safety Last!) (1923)
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