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Psit,Psit,
o filme vaio filme vai
começarcomeçar



Se eu fosse você, andaria com um pacotinho de semen-
tes no bolso. Até porque é mais fácil do que andar por 
aí com um punhado de mudas de árvore. E, é claro, veja 
a espécie da coisa que vai plantar. Não adianta jogar no 
canteiro alheio um pé de rúcula. Cuide para que seja, ao 
menos, uma coisa simpática do tipo rosas, margaridas 
e afi ns. É mais chance que, ao ver desabrochar um frágil 
representante da família Rosaceae, a alma do invadido 
seja condescendente e a deixe permanecer por lá.

Acontece que a situação está complicada. 

Para “compensar emissões de gases do efeito estufa 
(GEE) emitidos por atividades do homem – do simples 
ato de dirigir um carro aos mais sofisticados proces-
sos industriais –” é que foi criado o iniciativaverde.
org.br. A proposta do site é reunir e orientar pessoas 
dispostas a realizar o programa Carbon Free (Carbono 
Livre), que consiste na compensação das emissões de 
gases do efeito estufa por meio da restauração de flo-
restas. As situações apocalípticas que pululam os no-
ticiários viraram propagandas institucionais, bandeira 
de hippies e afins, motivos de blogues. Diante de tanto 
alarde, talvez você esteja se perguntando sobre sua 
parte em tudo isso. No Iniciativa Verde, você calcula a 
quantidade de gás carbônico que emite e, o melhor, a 
calculadora transforma o resultado em compensação 
arbórea: veja quantas árvores deve plantar de acordo 
com a produ-
ção de CO2.

De saco para mala, 
enquanto você salva o 
mundo e planta árvores, 
acesse o gazetaalt.com, 
que continua fervilhante. Ainda 
não somos um grupo com o selo Car-
bono Livre, mas... é uma pretensão. 
Hoje, mostramos as andanças dos 
ALTsiders pelo mundo. O primei-
ro representante foi o jornalista 
Tiago Aramayo, que levou o ALT 
aos Andes bolivianos. Agora, a 
estudante de ciências contá-
beis Vania Paula Eleutério 
divulgou o ALT lá pelas 
bandas cariocas, mais 
precisamente no Cris-
to Redentor. No gaze-
taalt.com, mais fo-
tos do ALT no Rio 
de Janeiro.
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Livro
e filho
pra quê?

O fim do 
cinema

Do oeste 
desconhecido à
leitura do feriadão

******

Estava à procura de surpresa. Sei lá, uma capa 
bonitinha, um preço desconcertante, um título 
criativo... mas foi uma fileira de 15 livros sobre 
as brochuras dos quais estava escrito um único 
nome que despertou meu interesse, no Sebo Bom 
Livro (Rua Castro Alves, 2.052). “Esse autor, Mor-
ris West, sai bastante?”.

Trata-se de uma fábrica de best-seller da mesma 
turma de Harold Hobbins, Sidney Sheldon, Irving 
Wallace, Agatha Christie e Danielle Steel com cer-
tas singularidades. “Os problemas religiosos, a per-
da da fé, o homem moderno, a esperança, a guerra, 
a fome e a injustiça” são os focos desse autor, que 
assina quase 30 obras de 1945 a 1999, ano em que 
faleceu vítima de um ataque cardíaco.

West, filho de caixeiro -viajante com irlandesa 
católica, tentou por 12 anos abraçar a causa reli -
giosa, foi soldado na 2ª Guerra Mundial, autor de 
novelas radiofônicas, jornalista da BBC e corres-
pondente do London Daily Mail no Vaticano. Lan-
çou o primeiro livro aos 20, mas só depois dos 40 

se dedicou inteiramente à literatura. Com 
muito sucesso, diga-se.

O Advogado do Diabo (1959) 
e Filhas do Silêncio (1961) fo -
ram sucesso mundial e lhe 

permitiram a excentricidade 
que só um autor bilioná-

rio pode ter: extrair de 
cada uma das via-

gens pelo 

mundo a inspiração para uma 
nova ficção: O Embaixador, de 

uma ida ao Vietnam; A Torre de 
Babel, reverberação do Oriente 

Médio; O Verão do Lobo Verme-
lho, dos idos da Irlanda... 

******
Kundu (1956, 222 p., R$ 6), A Con-

cubina (1958, 222 p., R$ 6), A Segun-
da Vitória (1958, 271 p., R$ 6), Filhos 

das Trevas (1958, 150 p., R$ 6), Terra 
Nua (1960, 192 p., R$ 6), As Sandálias 

do Pescador (1963, 330 p., R$ 5), O Em-
baixador (1965, 291 p., R$ 6), A Torre de 

Babel (1968, 294 p., R$ 6), O Verão do 
Lobo Vermelho (1971, 275 p., R$ 6), Arle-

quim (1974, 288 p., R$ 6), A Estrada Sinu-
osa (1975, 148 p., R$ 6), Forca na Areia 

(1979, 156 p., R$ 6), Ponto de Fuga 
(1996, 287 p., R$ 10), Um Mundo 
Transparente (1983, 328 p., R$ 
6), A Última Confissão  (2000, 254 
p., R$ 15, póstumo). Todos da Edi -
tora Record.

O cinema acabou. O ideal programado 
pelas lembranças, ao menos, de cinema 
com pipoca e pipoqueiro, rodeado daquela 
aura enigmática e encantadora de quase 
espanto diante do desconhecido, não exis-
te mais. Veja bem, este é o depoimento de 
alguém que, para ir ao cinema hoje, passa 
por muitas vitrines sofi sticadas, praças de 
alimentação e casas de jogos. O cinema é 
mais um atrativo do shopping.

Nota: isto não é exatamente uma recla-
mação, diria mais uma constatação.

Nada nostálgico o aparato que move a ob-
servação. Não há lágrimas nos olhos, taqui-
cardia ou movimentos involuntários. Os blo-
ckbusters, que enfi leiram calças de marca, 
carrões importados, modestas roupas dia-
a-dia, populares e Marco Pólos nos mesmos 

espaços tortos, são os papéis de parede: há 
centímetros de apoio, mas os cartazes fazem 
as vezes de mestre-sala. Há que se entender 
que houve uma só mudança: antes o mesmo 
acontecia em lugares diferentes, hoje só fo-
ram colocados os pingos nos is – produto ao 
lado de produto –.

Sem previsões aterradoras. Constato, 
e não sem o ganho de certo deslumbre, 
que o alternativo virou opção de mais – 
não de menos –. Que os letreiros antigos 
e os pipoqueiros com sorriso de vida e 
tristeza de trabalho foram substituídos 
pelos ruídos imediatos de salas menores 
– não menos incendiárias –.

Se ao cinema já foram saudosos, curio-
sos, inusitados, e as menções de caracte-
res diversos das legendas viraram sussur-

ros aprazíveis aos 
ouvidos destreina-
dos. Se dos frames 
todos que formam 
as telas grandes 

ou pequenas fo-
ram oferecidos o 
mesmo pulsar de 
cada olho pungen-
te. E a todos os 
espectadores há 
uma névoa trans-
ponível de arte 
que se repete à 
exaustão sempre 
nova. Amenize. 
Há um cine em 
cada olhar inverso 
no espelho.
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a gota
d’água
A Nelson D'Agostini Jr
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A sensação de que a 
noite havia se prolon-
gado. E o dia iniciou 
daquela maneira que 
não poderia iniciar. 
Não, hoje.

O telefone tocara 
cedo, chamando para 
aquele velho costu-
me de compromisso, 
uma destas coisas 
que atrofi am os lábios 
e ressecam a alma. 
Nada estava piedoso, 
nem mesmo a chuva, 
pois esta não era uma 
daquelas que traz vi-
vacidade e retira as 
coisas impuras. Ao 
menos, não a mim.

Ainda pela manhã 
chorei, porque na 
caixa de mensagens 
havia um recado pra 
lembrar que ainda es-
tava viva. Pensei que, 
ao levantar, as coisas 
já estariam transfor-
madas, mas o silên-
cio vazio das paredes 
esbranquiçadas ain-
da estava ali, para 

piorar, intacto como 
na noite anterior. 

A tua ausência per-
manecera, e isso fez 
com que eu dissesse 
uma frase com o teu 
nome ao contrário 
debaixo do chuveiro 
– “Nada! Obscuro Sen-
timento Levanta-me 
neste Estado de Nos-
talgia”. Mas do que 
ela eu me sentia num 
vazio absoluto.

Orgulho é coisa de 
gente grande, foi en-
tão que percebi que 
eu ainda não havia 
crescido, porque o 
que sentia se cha-
mava apenas sauda-
des. O desconforto 
nascia dia após dia 
sempre no mesmo 
lugar, embora não 
sabia se era daquele 
errar constantemen-
te ou da opção por 
tornar-te ignorante.

Por poucos dias dei-
xei a luz do quarto 
apagada, para dizer-te 

que não o espera-
va, depois passei a 
deixar acesa, para 
mostrar-te que es-
tava lá sozinha, e 
pensava se ainda 
havia qualquer sen-
timento em ti como 
há em mim. E era 
num sopro de ven-
to que fazia bater 
a porta, para me 
levantar correndo e 
ir ao teu encontro, 
mas tudo era em 
vão, pois a tua cha-
ve estava no mes-
mo lugar que dei-
xara com prazer. E 
tudo que me resta 
em dias como hoje 
é fi ngir que vivo 

para não morrer 
de amor. E neste 
momento, iro-
nicamente caiu 
uma gota de 
chuva na poesia 
para rebuscar as 

letras deste 
s e n t i m e n to 
que não pos-
so chamar 
de meu.

S o p h i a 
Welcker

(por 
Talita Parteka*
CASCAVEL | PR

(por 
Emanuel de Campos
CASCAVEL | PR

* Acadêmica de letras

Retirantes atoresRetirantes atores
Sociedade, economia, literatura, tendências são aspectos 

sempre ligados e de defi nição mútua. A década de 1930 con-
solidou uma nova era política no Brasil e no mundo. A Revolu-
ção de 1930 levou ao poder uma nova oligarquia, fugindo das 
anteriores atreladas ao café e ao leite. Na Europa, o Nazismo 
e o Fascismo avançavam sombra de ameaça à soberania dos 
povos. A crise econômica mundial de 1929 ainda tinha mar-
cas bem defi nidas. Todas essas correntes formaram um novo 
questionamento do que era necessário ao homem e à socie-
dade de um modo geral. Propiciou um engajamento maior 
de posições contrárias às decisões tomadas e à realidade ab-
surda, a denúncia social. São nesses moldes que a segunda 
fase do Modernismo brasileiro surgiu e com ele nomes como 
Graciliano Ramos, emergindo um regionalismo literário até 
então inexistente, ou melhor, desconhecido da literatura. 

Um conjuntoUm conjunto
O tesouro deixado por Graciliano é o que poderíamos expri-

mir com as obras do melhor romancista moderno. Nascido e 
criado na realidade do Nordeste; entre uma agitação e outra, 
o cárcere; e viagens ao Leste Europeu criaram as experiências 
que posteriormente culminaram no conjunto da obra. A gran-
de crítica costuma classifi cá-la em três partes: romances em 
primeira pessoa; romances em terceira pessoa e autobiogra-
fi as. Vidas Secas (Record, 2006) pode ser considerado o má-
ximo exemplar, classifi cado no segundo grupo. Retrata a dura 
realidade do povo nordestino, é narrado em terceira pessoa, 
num discurso indireto livre, penetra a profundidade e os pen-
samentos dos personagens, falando por eles, já que não 
possuem a linguagem ‘adequada’ para comunicar-se.

um fabianoum fabiano
Cinco viventes, assim tratados, de igual. Retiran-

tes, fugindo da seca, da fome e da sede trazidos 
pela primeira. O primeiro capítulo intitulado Fabia-
no permeia o perfi l físico e psicológico do pai da 
família. Lutando para sobreviver, é mais um vi-
vente, não uma pessoa, pois na seca e na fome 
nada distingue a paisagem, os animais e os 
homens. Todos são sobreviventes. “Vivia longe 
dos homens, só se dava bem com os animais”. 
A distância desse fragmento não é geográfi -
ca, mas social. fabiano é descrito como um 
bicho, “parecia um macaco”. Não falava, “às 
vezes utilizava nas relações com as pesso-
as a mesma linguagem com que se dirigia 
aos brutos – exclamações, onomatopéias”. 

Integra-se à paisagem, “era mais forte que tudo isso, era 
como as catingueiras e as baraúnas”, viventes. 

uma sinhá e dois meninosuma sinhá e dois meninos
sinhá vitória era a distante da miséria. Pensa numa terra 

prometida, aquela em que abundância e sonhos são pos-
síveis. O fi lho mais velho fi lho mais velho também pensa como a mãe, quer 
outra realidade e busca isso nas histórias dela, fonte intelec-
tualizada da família. O fi lho mais novofi lho mais novo é como o pai, quer ser 
vaqueiro e imagina a grandeza da profi ssão quando vê o pai 
totalmente adaptado ao cavalo, como um só ser, fazendo 
parte do mistério de ser e estar naquela realidade.

uma cadelauma cadela
Baleia, a cadela, humanizada. Faz parte da família, pensa, 

age, sonha e nem se importa em comer os restos do papagaio, 
membro da família que não resiste à fome e à seca e morre. 
Baleia é um elo importante na saga, pois reafi rma que não é 
diferente, é mais uma sobrevivente. “Ela era como uma pes-
soa da família: brincavam juntos os três, para bem dizer não 

se diferenciavam”. Baleia é mais humana que os outros, ela 
tem consciência, se resigna. Mesmo quando posta em prova, 
Baleia sonha, sim, com o céu cheio de preás. Ela tem um ser 
religioso acima dela, ela crê em um deus. O clímax da huma-
nização de Baleia se dá quando ferida, arrastando-se, cami-
nhando em apenas duas pernas, igual aos humanos. 

O cíclicoO cíclico
Vidas Secas é a eterna fuga, sem que haja escapatória. 

Não há para onde ir. Quando uma seca acaba, outra está 
por vir. É o caminhar sem fi m. “A sina dele era correr mundo, 
andar para cima e para baixo, à toa, como um judeu errante. 
Um vagabundo empurrado pela seca”. Os personagens são 
bichos, não se comunicam, por isso o narrador exprime o 
interior deles. A prova dessa afi rmação está no ato de o pa-
pagaio imitar o latido da cachorra. Usualmente papagaios 
são capazes de imitar os sons ouvidos repetidamente. O pa-
pagaio imitava Baleia. Com a linguagem enxuta, seca como 
a aridez do clima, Graciliano não usa mais e nem menos pa-
lavras do que é necessário para dizer. Exprime: exímio. Gra-
ciliano termina a obra com a migração, e afi rma: o Nordeste 
continuará enviando às cidades o homem forte, resistente a 
tudo, inundando, ainda, de miséria as cidades. 

Por um RamosPor um Ramos
de Gracilianode Graciliano

 “Deve-se escrever da mesma manei-
ra como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com 
uma primeira lavada, molham a rou-
pa suja na beira da lagoa ou do riacho, 

torcem o pano, molham-no novamente, 
voltam a torcer. Colocam o anil, ensabo-
am e torcem uma, duas vezes. Depois 
enxáguam, dão mais uma molhada, ago-
ra jogando a água com a mão. Batem o 
pano na laje ou na pedra limpa, e dão 
mais uma torcida e mais outra, torcem 
até não pingar do pano uma só gota. 
Somente depois de feito tudo isso é 
que elas dependuram a roupa lavada 
na corda ou no varal, para secar. Pois 
quem se mete a escrever devia fazer a 
mesma coisa. A palavra não foi feita 
para enfeitar, brilhar como ouro falso; 
a palavra foi feita para dizer". 

* Retirantes (1944), de Candido Portinari
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Por que cinema?
Quando criança, meu pai tinha uma Super8, 
fi lmava a família, aquilo é um marco na minha 
infância, ver essa magia da imagem em movi-
mento projetada na parede de casa, era um en-
cantamento infantil. Mais tarde, quando estuda-
va agronomia, fui fazer um estágio na Secretaria 
Municipal do Abastecimento, em hortas comuni-
tárias na periferia da cidade. Achei apaixonante 
a questão social, lidar com as pessoas, conhecer 
parte da vida delas. Me encantei pela vida dos 
outros. Quando comecei a estudar fotografi a, jun-
tei as coisas, o mundo da imagem, da fotografi a 
still, com a qual comecei, com as Ciências So-
ciais, e a vontade de contar histórias.

Caminho da Escola Paraná é 
um dos seus mais recentes tra-
balhos, foi exibido em Cascavel 
no ano passado e agora será 
exibido novamente na Facul-
dade Itecne aqui do município. 
Fale um pouco sobre a propos-
ta desse documentário.

Tenho uma produtora chamada Maquina Produ-
ções aqui em Curitiba, e nós ganhamos o edital 
de Cinema e Vídeo do Governo do Estado com o 
projeto Caminho da Escola Paraná. É um docu-
mentário focado no esforço que muitas crianças 
fazem para chegar à sala de aula. Fizemos uma 
pesquisa e decidimos fi lmar na Serra do Mar, 
onde há crianças que caminham duas horas até 
o ônibus e com ele levam mais meia hora até 
a escola. É um fi lme que lida com o cotidiano, 
é um fi lme observativo. Esse, como outros do-
cumentários que faço, não é conclusivo, quero 
passar experiências para a refl exão. Caminho da 
Escola Paraná foi vendido para o Canal Futura, 
para uma televisão da Catalunha, na Espanha, e 
foi lançado em videolocadora em Curitiba. Esse 
fi lme também gerou interesse do SescTV e nesse 
momento estamos em pré-produção de uma sé-
rie: Caminhos da Escola Brasil. Vamos fi lmar em 
vários estados para mostrar as diferenças cultu-
rais e a luta do brasileiro para ir à escola.

O que você preparou para o Fes-
tival de Cinema de Cascavel?

O Festival vai abrir com dois fi lmes que dirigi e 
fotografei: Do Tempo que eu Comia Pipoca é um 
fi lme de fi cção que fi z em 2001, com a atriz para-
naense Guta Stresser e o ator Rodrigo Ferrarini; e 
Viva Volta, um documentário sobre Raul de Sou-
za, um trombonista que tocava com a Maria Be-
thânia cantando, morou grande parte da vida em 
Curitiba. Viva Volta foi muito premiado no Brasil 
e no exterior. Depois vou debater sobre a fotogra-
fi a no cinema, sobre esse ofício e profi ssão que é 
a Direção de Fotografi a.

Você recebeu o prêmio de Me-
lhor Fotografi a no Festival de 
Sundance pelo trabalho no docu-
mentário norte-americano Man-
da Bala. Documentário esse que 

Passos
(por

Equipe ALT
CASCAVEL | PR

Foi dos anos 80 do curso de Engenharia Agronômica da Federal do Paraná às aulas de Valêncio Xavier, com uma garantida ofi cina de César Charlone, dire-Foi dos anos 80 do curso de Engenharia Agronômica da Federal do Paraná às aulas de Valêncio Xavier, com uma garantida ofi cina de César Charlone, dire-
tor de fotografi a de tor de fotografi a de Cidade de DeusCidade de Deus. Dos 90 pra frente se desenrola um extenso currículo no cinema, seja ao assinar a fotografi a para Fernando . Dos 90 pra frente se desenrola um extenso currículo no cinema, seja ao assinar a fotografi a para Fernando 
Severo em Severo em VisionáriosVisionários e  e Paisagem de MeninosPaisagem de Meninos, para Kaim Aïnouz, em , para Kaim Aïnouz, em Carranca de Acrílico Azul PiscinaCarranca de Acrílico Azul Piscina, e para Luciano Coelho , e para Luciano Coelho 
em em O Fim do CiúmeO Fim do Ciúme, seja ao dirigir e fotografar produções próprias, tais quais, seja ao dirigir e fotografar produções próprias, tais quais Caminho do Paraná Caminho do Paraná, , Do Tempo que eu Do Tempo que eu 
Comia PipocaComia Pipoca e  e Viva VoltaViva Volta. Documentários, curtas e longas-metragens que renderam prêmios mundo . Documentários, curtas e longas-metragens que renderam prêmios mundo 
afora: afora: Festival Brasileiro de MiamiFestival Brasileiro de Miami, , Eclipse Film Festival de UtahEclipse Film Festival de Utah, , Festival de Cinema de Gra-Festival de Cinema de Gra-
madomado, , Jornada de Cinema da BahiaJornada de Cinema da Bahia, e recentemente , e recentemente Festival de SundanceFestival de Sundance. A . A 
simpática Heloisa Passos, que abre hoje o Festival de Cinema de simpática Heloisa Passos, que abre hoje o Festival de Cinema de 
Cascavel, conversou com o ALT sobre a carreira e os Cascavel, conversou com o ALT sobre a carreira e os 
desafi os da produção cinematográfi ca.desafi os da produção cinematográfi ca.

tem gerado polêmica devido ao 
retrato que faz da corrupção no 
Brasil. Como se deu seu envolvi-
mento nesse projeto?

Conheci o diretor, o Jason Kohn, no Brasil, há 
seis anos, pesquisando para esse fi lme. Quando 
comecei o projeto, ele não sabia exatamente o 
que queria, ele foi amadurecendo a idéia, foram 
cinco anos de idas e vindas de Nova York ao Bra-
sil. Acho que a fotografi a contribui muito para não 
ter um Brasil clichê. É uma pena que o fi lme não 
estréie no Brasil, mas fez o circuito internacional, 
passou em mais de 12 estados nos Estados Uni-
dos, estreou em vários países. Quem quiser vê-lo, 
pode comprá-lo em lojas virtuais como a Amazon, 
mas legalmente, no Brasil, ele não pode passar.

O que impede a estréia do fi l-
me no Brasil?

Não há uma proibição propriamente dita. O fi l-
me não foi censurado, não passou pelo ministé-
rio, o presidente Lula não viu, a Ancine não viu... 
nenhum órgão brasileiro viu o fi lme ofi cialmente. 
O distribuidor americano simplesmente não tem 
o interesse de estreá-lo no Brasil com a condição 
que um entrevistado impôs, que é entrar um des-
foque sobre o rosto. Essa pessoa, cujo nome não 
estou autorizada a dizer, não assinou a cessão de 
imagem. É um direito dela. A lei norte-americana 
não exige, a partir do momento que você concede 
uma entrevista, você já aceitou fazer o fi lme, você 
não precisa assinar a cessão de imagem. No Bra-
sil há uma lei que você tem de assinar a cessão de 
imagem para o fi lme estrear.

Ainda sobre o Manda Bala, a 
fotografi a da cena da cirurgia 
plástica é uma das mais elabo-
radas do documentário. Como 
foi o processo de produção des-
sa fotografi a? 

Jason Kohn é um diretor que pensa a imagem 
o tempo todo. Um documentário fi ca elaborado 
fotografi camente quando o diretor tem uma preo-
cupação estética, uma proposta. Kohn tinha uma 
proposta. Jason veio com algumas referências e 
eu tive tempo e condições de elaborar uma foto-
grafi a. No documentário, nunca há condições ide-
ais de se elaborar uma fotografi a, mas tive certas 
condições, tive equipamento, fi lmei em câmera 
de cinema, tinha uma equipe que me ajudava 
num departamento fotográfi co, tudo contribuiu. 
Jason veio com a idéia de fi lmar o entrevistado 
com o intérprete ao lado, para evitar as legendas 
em inglês. Com essas duas pessoas em quadro 
o tempo todo, ele desejou um formato maior, o 
chamado CinemaScope, então me mostrou um 
fi lme francês nesse formato e outros que não 
conhecia, e a partir daí a gente pesquisou como 
fi lmaríamos isso. As lentes vieram da Inglaterra, 
pois não existiam no Brasil, enfi m, houve prepa-
ração. Nessa cena da cirurgia, Kohn queria uma 
luz dramática e que ao mesmo tempo fosse de 
escuros e claros. O que fi z foi usar a luz da própria 
sala de cirurgia, não iluminei diferente. Só que 
houve uma preparação para isso, acompanhei ou-
tras cirurgias para entender, analisei o ambiente 
para ver como poderia fazer, escolhemos a sala 
cirúrgica, o médico aceitou que fosse numa sala 

maior do hospital para poder entrar a câmera e o 
equipamento de movimento, e isso permitiu uma 
fotografi a elaborada. Foram duas semanas de pro-
dução. O fotógrafo é quem materializa o conceito 
do diretor. Foi o primeiro fi lme de Jason, ele não 
sabia como fi lmar, mas tinha idéias, as quais pro-
vocaram esse resultado. 

Você lançou um livro no 
ano passado chamado
Desdobramentos...

Isso. A idéia era eu desdobrar o baú dos sete pri-
meiros anos da minha carreira, do meu mundo de 
imagens. Fui mexer nesse baú e acabei selecionan-
do imagens atuais de lugares que não fi lmei, que 
conheci a passeio ou à espera de alguma fi lma-
gem e que me marcaram. Então, fi z uma seleção 
estética apurada dessas fotos. Tem de Barcelona, 
Londres, Curitiba..., no Xingu, onde fi z um ensaio 
fotográfi co que não editei, mas escolhi uma foto 
para o livro, no Nordeste, o Recôncavo Baiano tam-
bém está, aliás, a imagem na capa do livro é de um 
vendedor de caranguejo em uma estrada da Bahia. 
São lugares que eu gostaria de mostrar em ima-
gens para o mundo.

Que conselho daria aos que 
querem fazer Cinema profi ssio-
nal em Cascavel, uma cidade 
que agora dá os primeiros pas-
sos rumos à especialização?

Acho que é um conjunto de atitudes: ver muito 
fi lme, ler sobre arte, sobre história da arte, sobre 
pintura, sobre composição... e ter o desejo de con-
tar histórias, o desejo de fi lmar. Nesse mundo di-
gital é fácil ter uma camerazinha e produzir, o que 
era muito diferente quando comecei, há 20 anos. 
É fi lmar, sair fazendo exercícios, levar para o com-
putador e fazer o material ter sentido. Mostrar aos 
amigos e tentar ter contato com o máximo possível 
de pessoas que estão no mercado, aprender com 
quem tem mais experiência, foi isso que fi z. E fa-
zer fi lme depende de você ver muito fi lme também. 
Tem de ter uma cultura cinematográfi ca e artística 
para você poder bancar as suas idéias. A captação 
de recursos é um obstáculo para qualquer cineas-
ta. Seja para o Bruno Barreto ou para o cineasta 
que está começando. Entende? Você tem de exer-
citar até chegar a um projeto consistente e entrar 
na competitividade dos editais. Todas as cidades 
que podem ter editais por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, igual a Londrina, não sei se Cas-
cavel tem, mas Maringá também tem, acho que 
tem de começar aí, ninguém melhor que Cascavel 
para fi lmar Cascavel, não é?

A programação completa do Festival de Cinema de 
Cascavel está disponível no www.gazetaalt.com.
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Batman deve-
ria ser um prato cheio 
para o cinema. Se você observar 
os primeiros desenhos do persona-
gem verá como ele se parece mais 
com o Nosferatu, de Murnau, do que com 
o bichano em que ele se transformou pos-
teriormente, e sendo que a inspiração para o 
arquiinimigo Coringa veio de O Homem que Ri, 
de Paul Leni, temos aí um duelo expressionista ale-
mão já calcado na história do cinema. Mas o que me 
levou a escrever esse texto não foram os primórdios do 

personagem, mas um fato ocorrido há 
poucos dias, quando o aparen-

temente inabalável O Poderoso 
Chefão, de Francis Ford Coppola, 
perdeu o primeiro lugar na preferên-

cia popular no maior banco de dados de 
cinema na Internet, o IMDb, para um fi lme 

que acabou de estrear, justamente Batman – 
Cavaleiro das Trevas.

Pareceu-me inconcebível um fi lme de 
herói atingir tal ponto, o que me faria após 

quase meia década voltar a uma sala de cinema de shopping 
para assistir a um blockbuster.

Batman apareceu no cinema pela primeira vez em 1966, com Adam 
West no longa que rendeu a série mais popular do personagem, aque-
la mesma, com roupa azul e sobrancelha branca desenhada em cima 
da máscara. Antes disso o homem morcego já havia mostrado a cara 
na telinha em duas séries de 15 episódios ainda em preto-e-branco, 
a primeira em 1943 com o herói encarnado por Lewis Wilson, e em 
1949 por Robert Lowery. É necessário citar que, depois de 1966, vá-
rios fi lmes fi lipinos, exatamente, fi lipinos, foram feitos sobre o herói, a 
maioria ainda espera os cinco primeiros votos no mesmo IMDb.

Em 1989, Tim Burton – uma escolha aparentemente acertada – foi 
escalado para dirigir a volta do morcegão quando estava para comple-
tar 50 anos de criação. O fi lme é bacana, mas fi gura entre os meia-
boca do diretor, e nessa mesma época Frank Miller faria seu HQ O 
Cavaleiro das Trevas, este sim revolucionando a imagem do herói e 
dando-lhe todas as facetas psicológicas que o fi lme não tinha. Tim 
Burton fez ainda uma continuação novamente com Michael Keaton, 
que convenhamos não tem o menor biótipo de Batman, e Joel Schu-
macher tratou de enterrar, com os péssimos Batman Eternamente e 
Batman & Robin, o pouco que Burton havia conseguido. 

Durante os anos de 2001 e 2002, surgiram burburinhos que Dar-
ren Aronofsky, diretor dos excelentes Pi e Réquiem Para Um Sonho, 
estava juntamente com Frank Miller escrevendo o roteiro da adap-
tação cinematográfi ca de Batman – Ano Um, ótima HQ do último. 
Pareceu-me uma ótima notícia, mas o projeto foi cancelado pela 
Warner. Em 2004, Aronofsky foi convidado para dirigir uma outra 
variação que iria se chamar Batman Begins, ele recusou e em seu 
lugar foi trazido o diretor de outras preciosidades modernas como 
Amnésia e Following, Christopher Nolan.

Tenho idéias de como o fi lme fi caria na mão de Aronofsky, mas 
Nolan construiu em 2005, com Batman Begins, de longe a melhor 
visão de um fi lme de herói até então. Interpretado pelo ótimo Chris-
tian Bale, o morcegão pela primeira vez soou humano, com defeitos, 
desejos e ansiedades, o que aliado ao top do IMDb deixou-me com 
muita vontade de ver O Cavaleiro das Trevas.

Combinamos então eu, Laysmara, o editor-chefe deste caderno e acom-
panhante. Acabamos tomando cerveja num boteco, pois os ingressos ha-
viam esgotado horas antes da sessão. Bom pra eles..., mais uma prova de 
que a pirataria não é um problema assim dos tão graves para a indústria. 

Dá-se um jeito... e as expectativas parecem ter fi cado aquém do fi lme, 
ele supera em todos os quesitos o anterior que já parecia estar bom devi-
do ao tema. É lógico que grande parte do sucesso não se deve necessa-
riamente ao personagem título, mas ao inacreditável Coringa de Heath 
Ledger que traz consigo o inseparável fato da morte do ator, deixando 
o personagem que já era de uma obliqüidade cumular, beirando o 
mórbido, os envolvidos negam que a interpretação perturbadora de 
Ledger tenha algo a ver com o quase suicídio, mas o comentário seco 
de Jack Nicholson que fi zera o Coringa na primeira versão de Burton 
faz pensar: “Eu avisei”.

Não, eu não concordo que seja um fi lme melhor que O Poderoso 
Chefão, assim como julgo outros infi nitos melhores que o fi lme 
de Coppola, porém, Batman – O Cavaleiro das Trevas não só é o 
melhor fi lme de heróis já feito, como é 
o melhor blockbuster desde... poxa..., 
desde muito, muito tempo.

O fi lme de Nolan com toda certeza 
inicia uma nova fase dos heróis no cine-
ma, poderia até chamar-se de uma fase 
adulta. E espero, sinceramente, mes-
mo, que novas adaptações Marvel 
ou DC não ponham tudo a perder. E 
que venha Watchmen! Com um pouco 
de medo ainda, mas que venha.

Batman pipoca,Batman pipoca,
             Batman             Batman
                 cabeça                 cabeça

O Justo heróiO Justo herói

     Fora-da-lei     Fora-da-lei
Nas últimas semanas todos os 

cadernos e sites de cultura só falam 
do último fi lme do diretor Christopher No-

lan que teve estréia mundial no dia 18 de julho: 
Batman - O cavaleiro das Trevas... (Espera aí... 
Batman... Homem-morcego... Cavaleiro das 
Trevas... Seria Batman o Conde Drácula?) Mi-
nha mãe, católica de carteirinha, daquelas 
com várias estatuetas de santos em biscuit 
na estante da sala, teceu logo o inevitável 
comentário:

Antes de mais 
nada, deixe 
eu me apre-
sentar: sou 
decenauta 
e marvete 
compulsivo. 
Calma, isso 
não é nenhuma 
doença dege-
nerativa. Os dois 
termos foram cunhados 
nos anos 1980 pela editora Abril 
para designar leitores dos quadrinhos publica-
dos pelas empresas DC Comics (Decenauta) e 
Marvel Comics (Marvete). Logo, vocês podem 
perceber que eu leio quadrinhos há muito tem-
po. “Ótimo!!!” – Alguém indagaria – “Então você 
deve estar contente com a constante produção 
de adaptações de quadrinhos para o cinema?” – 
E eu responderia – Em partes! Por quê? Porque 
Holywood tem o péssimo hábito de, às vezes, en-
tregar os fi lmes nas mãos de diretores que nunca 
sequer viram a capa de uma revista em quadri-
nhos.  Salvo os casos dos fi lmes Sin City, de Robert 
Rodriguez e Frank Miller; 300, de Zack Snyder; e os 
dois últimos Batman de Christopher Nolan , o que se 
viu foi uma visão meio ‘capenga’ dos heróis ameri-
canos. Doutor Destino, inimigo do Quarteto Fantásti-
co não estava com eles quando sofreram o acidente 
cósmico que lhes deu os poderes e, defi nitivamente, 

ele não era o Robocop. O Hulk virou ape-
nas uma bola verde computadoriza-

damente quicante e o homem-
de-ferro foi retratado como uma 
lamparina ambulante.

“Ah, então você gostou do Bat-
man” – O mesmo chato ponderaria 

- O Morcegão sempre foi um dos meus 
personagens preferidos da DC, primeiro 

por sua forte ligação com meu grupo fa-
vorito, Os novos Titãs (que não são Toni Belloto e 
cia.), o líder do grupo, Asa Noturna foi o primeiro 
Robin. Depois, o Homem-morcego me agradava 
por ser apenas um humano (com muito dinheiro), 
com um cinto de utilidades (e dinheiro), uma agi-
lidade incrível (já citei dinheiro?) e por se distin-
guir do arquétipo do herói bonzinho e acima de 
qualquer suspeita como o Super-homem (o qual 
o Batman chama de “Escoteirinho”) ou o Capi-
tão América. Os dois fi lmes de Nolan, ao contrá-
rio das anteriores adaptações, representaram 
com certa fi delidade a fi gura do personagem, 
até o ator Christian Bale parecia o Bruce Wayne 
desenhado pelo artista Neal Adams. Em Bat-
man Begins, Nolan contou a origem do herói, o 
menino que teve os pais mortos e fez um jura-
mento de combater o crime para que tragédia 
como a dele não aconteça mais (certo! Depois 

essa história virou clichê nos fi lmes do Ar-
noldão). Bruce tinha fobia 

de morcegos, por isso 
escolheu esse símbolo 
para também causar 

medo em seus inimigos 
(ainda bem que Wayne 

não tinha fobia de hamster). 

Quando Bob Kane criou o 
personagem na década de 1930, a in-

genuidade da época não o fez pensar que um 
menino de dez anos que presencia os pais se-
rem massacrados; vive numa cidade aterra-
dora como Gotham City; é mais rico que o Bill 
Gates e mora num mausoléu com um mor-
domo não seria um herói muito ‘certinho’ da 

cabeça. Porém, mesmo Kane não 
tendo a consciência do 

personagem 

sombrio que estava criando, a primeira versão 
do Batman tentava se assemelhar de maneira fi el 
a um morcego e lembrava até o vampiro Orlock do fi l-
me alemão Nosferatu, de F.W. Murnau.

Todavia, o personagem só tinha a 
aparência sombria. Nas histórias, 
estava mais para um Sherlock 
Holmes moderno com um carro 
cauda-de-peixe. Na década de 
1960, com a perseguição 
aos quadrinhos pelos mora-
listas, Batman passou a ser 
um personagem ‘legalzinho’ 
e a presença do Robin se tor-
nou mais constante, foi nessa 
época que surgiu a expressão 
“Dupla Dinâmica”. As histórias fi ca-
ram mais coloridas, a Batcaverna tinha um aspecto 
futurístico típico daquela época, com luzes piscan-
do e gigantescos rolos de fi tas cassetes, e a dupla 
fi cou até ‘engraçadinha’. 

Então, vieram os enig-
máticos e criativos 
anos 1970, quando 
ascendeu um novo 
artista chamado 
Neil Adams com a 
missão de inovar 
o Batman. Para tal 
empreitada Adams 
foi beber na fonte, 
no principio de tudo: 
na criação de Bob Kane. 
O ambiente do herói se 
torna cada vez mais sinis- tro, Robin quase 
desaparece das histórias (na verdade, esse Robin 
era Dick Grayson que sai da cidade para fazer fa-
culdade, se junta aos Novos Titãs e se torna o Asa 
Noturna), os desenhos se tornam mais realistas e 
o Batman mais barra pesada.

Em 1985, o conceituado dese-
nhista Frank Miller (criador 

de Sin City, 300 e Ronin) 
publica a série O Cava-
leiro das Trevas. Nela, 
Batman é retratado 
mais velho, pesado, 
histérico, atormen-

tado por pesadelos e 
muito, mas muito vio-
lento. Para representar 
o universo doentio do 
herói, Miller 

se valeu de cores e sombras 
excessivas, tornando-o tão mau 
que chega a arrancar a irôni-
ca frase do seu arquiinimi-
go Coringa: “Você está 
fora de controle”.

Todavia, o mais 
contraditório é que 
esse mesmo herói 
conhecido como o 
'Cavaleiro das Trevas', 
que não é festejado, 
que não recebe honrarias, 
é o mais justo dos quadrinhos. 
E na concepção de justiça dele faz questionar as 
leis vigentes em nossa sociedade. Batman não 
se preocupa se algo é legal ou não, mas se é 
justo. Em uma história intitulada O advogado 
do Diabo, o Coringa é condenado à morte por 
crimes que ele não cometeu, é a chance de li-
vrar Gotham de uma vez por todas do Palhaço 
Assassino. No entanto, Batman decide salvá-
lo provando a inocência dele, porque assim a 
justiça seria feita.

De fato, Batman não é o tipo de herói 
que termina a história sendo aclamado. 
Por isso, ele é o Cavaleiro das Trevas, 
pois percorre os mais sombrios e escu-
ros caminhos para praticar a justiça.

P.S.: Sim, esses desenhos são meus. 
Afi nal, ler tantos quadrinhos tinha que 
me servir para alguma coisa.

( por Vander Colom
bo 1

CASCAVEL | PR

(por Luiz
Carlos Machado2CASCAVEL | PR

2 Artista plástico e professor
de Arte e Filosofi a

1 Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - 
vandercolombo@gmail.com
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - O médico diz a Marília que 
há chances de que Bruno volte a an-
dar. Félix estaciona o carro em local 
proibido. Domingas, Bodão e Fernan-
dinho denunciam na rádio o carro que 
estava estacionado na calçada. Paulo, 
disfarçado, fi nge seqüestrar Débora. A 
galera do colégio presencia.   

TERÇA - A galera do colégio conta a 
Adriano sobre o seqüestro de Débo-
ra. Angelina diz a Bruno que fi cará ao 
lado dele. Dutra chega ao colégio para 
investigar o sumiço de Débora. Angeli-
na conta para a turma do colégio que 
Bruno está paralítico. Débora liga para 
Félix, fi ngindo estar desesperada. 

QUARTA - Paulo entra em um carro si-
milar ao descrito pelas testemunhas. 
Luana termina o namoro com Maurí-
cio. Andréas resolve fazer um progra-
ma sobre o sumiço de Débora.  Paulo 
e Débora conversam sobre o golpe que 
estão dando em Félix. Débora dá um 
beijo em Paulo. Pedro vê tudo. 

QUINTA - Pedro decide desmas-
carar Débora e Paulo. Débora 

se diverte ao ver notícias 
sobre seu desaparecimento 
na televisão. Pedro conver-
sa com Dutra em particular. 
Dutra sai com a sua equi-
pe. Os policiais chegam na 
casa em que está Débora. 
Débora atende a porta de 
roupão. Dutra desarma o 
falso seqüestro. 

SEXTA - Félix se enfurece 
ao saber do plano de Dé-
bora. Paulo pede a Pedro 
que não o denuncie, em 
nome da mãe deles. Pedro 
cede. Bodão, Fernandinho 
e Domingas denunciam o 
estacionamento irregular 
do carro de Félix pela rá-
dio. Bruno entra no colégio 
empurrado por Angelina.                    

SÁBADO - Não há exibição 

CIRANDA DE PEDRA  
SEGUNDA - Luciana avisa Elzinha que Da-
niel não pode atender, pois não está se 
sentindo bem. Frau Herta instrui Afonso 
a colocar Teodora em um ônibus para o 
Paraguai. Daniel confi rma que Lindalva 
está com caxumba e orienta o tratamen-
to. Laura vai ao escritório de Natércio e 
diz que decidiu abrir seu próprio negócio.

TERÇA - Laura pede a Natércio que cuide 
da abertura da sua maison de costura. 
Afonso pede a Peixe para dar uma lição 
em Elzinha. Letícia chama Daniel para al-
moçar. Letícia e Daniel se encontram com 
Laura e Julieta no almoço. Otávia desafi a 
Nely. Nely dá um beijo em Daniel. Laura, 
Julieta e Letícia fi cam assustadas. 

QUARTA - Daniel se livra do beijo de 
Nely. Letícia conta a Daniel que o beijo 
foi armação de Otávia. Afonso mostra 
as fotos a Frau Herta, que pede para ele 
enviá-las a Laura. Laura se enfurece ao 
ver as fotos. Frau Herta conta a Natér-
cio que Daniel e Arthur X são sócios. Na-
tércio chama Laura para ir ao cinema.

QUINTA - Nely beija Conrado e Virgínia 
vê. Laura e Natércio saem do cinema 
de braços dados e se encontram com 
Daniel e Arthur X. Elzinha chama Letí-
cia para almoçar na sua casa. Arthur 
X vai ao escritório de Natércio com 
Franzé. Natércio diz a Arthur X para 
desistir da sociedade com Daniel.

SEXTA - Arthur X diz a Natércio que con-
tinuará sendo sócio de Daniel. Natércio 
se nega a continuar sendo advogado 
dele. Bruna vai ao escritório levar um 
santo de presente para Afonso. Luciana 
deixa escapar para Virgínia que sabe de 
um segredo entre Laura e Daniel. Lucia-
na diz a Virgínia que tem pena dela. 

SÁBADO - Laura aconselha Virgínia a 
não dar ouvidos a Luciana. Julieta vê 
Afonso com as fi tas de Laura na mão. 
Natércio pega algumas fi tas na gaveta 
de Afonso e as escuta. Cícero conta a 
Natércio os planos para a Siderúrgica. 
Natércio rompe com Cícero. Julieta 
bate com o carro em uma árvore.

BELEZA PURA
SEGUNDA - Dominique conta que Guilher-
me e Sônia foram jantar juntos. Olavo vira 
consultor fi nanceiro de seu Manoel da pa-
daria. Eduardo diz a Felipe que sabe sobre 
a fuga. Joana pressiona Meu Bem, que 
confi rma que Sônia não quer magoá-la, 
por isso não está namorando Guilherme. 

TERÇA - Meu Bem diz que Sônia está 
gostando realmente de Guilherme. Sô-
nia oferece a sua parte na Beleza Pura 
para Renato. Norma se assusta quando 
duas companheiras de cela brigam por 
um sanduíche. Viviane aparece na casa 
de Ivete. Joana pergunta a Sônia se ela 
está apaixonada por Guilherme.

QUARTA - Sônia tenta negar, mas aca-
ba confessando que está encantada 
por Guilherme. Joana se emociona 
quando a mãe diz que está disposta 
a abrir mão da clínica e de seu amor 
para não magoá-la mais uma vez. Jo-
ana marca a data de casamento com 
Renato. Guilherme pressiona Sônia 
para que eles resolvam a situação. 

QUINTA - Guilherme fi ca surpreso e desa-
pontado quando Sônia diz que Joana não 
tem nada contra o namoro deles. Rakelli 
não acerta nenhuma placa durante a 
aula, para desespero do professor de dire-
ção. Um homem numa fazenda manda o 
peão arrumar tudo para ir a Niterói.

SEXTA - Sônia pede a Suzy que não con-
te a Norma sobre o namoro com Guilher-
me. Sônia diz temer que Norma a entre-
gue para Inácio, o pai de Joana. Inácio 
passa pela placa que indica Rio de Ja-
neiro. Inácio segue Sônia e Guilherme, 
que saem de mãos dadas da clínica.

SÁBADO - Rakelli e Sheila discutem, 
mas Robson interfere. Joana percebe 
que Renato fi ca transtornado ao ver 
Helena/Mateus e Mateus/Tânia jun-
tos. Felipe pensa em vender um dos 
diamantes. Assunção expulsa Ivar, que 
conta que comprou a casa. Inácio vigia 
Joana e Sônia. Joana pergunta a Betão 
o que existe entre Helena e Renato.

A FAVORITA 
SEGUNDA - Donatela decide procurar 
Cilene. Gonçalo acha que Flora pode ter 
subornado as testemunhas. Lara chora 
nos braços de Irene ao saber que Cilene 
também incriminou Donatela. Céu sai de 
casa e pede para Cassiano deixá-la fi car 
em sua casa. Lara afi rma para Donatela 
que ela pode ter matado Marcelo.

TERÇA - Lara acusa Donatela de ter 
subornado Salvatore e Cilene. Flora 
vai à redação dar uma entrevista para 
o jornal. Donatela quer dar entrevista. 
Cilene confi rma para Lara e Cassiano 
que Donatela matou Marcelo. Flora co-
loca fl ores no túmulo de Marcelo. Lara 
expulsa Donatela da igreja.

QUARTA - Donatela afi rma que tem 
direito de rezar pelo marido. Donatela 
encontra seus dólares no apartamen-
to de Zé Bob. Flora liga para Zé Bob, 
deixa um recado na secretária eletrô-
nica e Donatela ouve. Flora conta para 
Zé Bob que Donatela fugiu com Dodi. 
Dodi pede um beijo para Donatela.

QUINTA - Flora diz a Zé Bob que Dodi e 
Donatela sempre estiveram juntos. Dodi 
diz a Donatela que fi ngiu estar do lado 
de Flora e descobriu que ela chantageou 
Salvatore. Flora entrega a Lara fotos de 
quando ela era bebê. Donatela adorme-
ce e Dodi fi ca a seu lado. Zé Bob fl agra 
Dodi e Donatela dormindo abraçados.

SEXTA - Zé Bob sai sem falar nada. Dodi 
vê Zé Bob saindo e vai para o seu quar-
to. Lara pede um tempo para Cassiano. 
Donatela acusa Zé Bob de roubo.Os se-
guranças avisam a Donatela que Salva-
tore desapareceu. Flora diz a Dodi que já 
sabe que ele entregou as fotos para Do-
natela e pergunta de qual lado ele está.

SÁBADO - Dodi garante a Flora que entre-
gou as fotos para ganhar a confi ança de 
Donatela. Zé Bob pede para Flora fi car lon-
ge dele e de Donatela. Lara desaconselha 
Gonçalo de ir à missa organizada por Do-
natela. Donatela assiste à missa sozinha. 
O padre diz que alguém chegou. Donatela 
se vira e se depara com Flora.

OS MUTANTES -
CAMINHOS DO CORAÇÃO 
SEGUNDA - O gorila vai para cima de 
Maria. O gorila joga a pedra em Noé, 
que desmaia. Maria luta. O gorila foge. 
Beto olha para câmera de vigilância. 
Beto e Samira namoram. Mariana con-
ta que guardou um dardo tranqüilizan-
te, mas que Júlia nunca soube disso. 

TERÇA - Eugênio enfrenta os mutantes 
do mal e insiste em ver Clara. Telê joga 
um raio no menino e ele sofre. Gabrie-
la percebe que Gaspar está triste e 
descobre que ele está apaixonado por 
Luna. Carvalho verifi ca que vários itens 
que constam no inventário sumiram e 
avisa que vai registrar ocorrência. 

QUARTA - Beto revida o tapa de Samira. Sa-
mira avança contra Beto e os dois lutam. 
Noé tenta convencer Maria a fi car com ele. 
Formigão tenta beijar Cléo, mas ela vira o 
rosto. Ele se irrita e a agarra. Um homem-
formiga se aproxima com Toni e o Formi-
gão se afasta de Cléo, sem entender. 

QUINTA - Ernesto empresta o celular para 
Clara ligar para o pai. Guiga se emociona 
ao falar e Viviane pede para falar com a fi -
lha. Marcelo não agüenta e resolve encon-
trar Tati no caminho. Os dois se vêem de 
longe e correm um para o outro. Marcelo e 
Tati se emocionam com o reencontro. 

SEXTA - Vlado não vai mais negar seu 
instinto e avisa que Ísis terá que aceitá-
lo. Ele abre a porta e dá de cara com um 
policial. Gabriela diz que Gaspar está do-
ente de amor e avisa que somente Luna 
poderá salvá-lo. Luna avisa que vai ao 
hospital e Tarso discute com ela. 

SÁBADO - Ana Luz tem um pressenti-
mento de que Maria corre perigo. Sami-
ra brilha intensamente e os olhos soltam 
raios. A algema arrebenta com a força 
da luz e Samira se livra de Beto. Ela sai 
correndo para tentar salvar Juli e impedir 
que as mães fujam com os bebês. 

 

ÁGUA NA BOCA 
SEGUNDA - Dani e Luca discutem e ele 
a expulsa do restaurante. Raí e Carlo 
vêem um casal abatido sair da clínica 
em que estão Renée e Akemi. O po-
licial encontra uma caixa escondida 
embaixo da cama de Reizinho. Akemi 
desiste do aborto. Raí acha que Re-
née é quem está grávida e chora. 

TERÇA - Carlo conta para Manoela que 
Raí vai ser pai. Françoise ameaça se 
divorciar de Jean-Paul caso ele volte a 
visitar Maria. Mari pede ajuda de Raí 
para unir os seus pais. Alex pede para 
um capanga descobrir tudo sobre Seve-
rino. Os Bellini decidem “enganar” Ma-
ria para poder levá-la ao psiquiatra. 

QUARTA - Carlo diz para Akemi que 
entende por que ela estava estranha 
e que Raí foi falar com os pais de Re-
née. Dani recebe o bilhete de Maria e 
vai ao Nonna Mia encontrar-se com 
ela. Maria manda Luca receber Dani 
no salão da cantina. Philippe tenta es-
ganar Raí quando Renée surge. Théo 
convida Manoela para ir ao cinema. 

QUINTA - Juliano avisa Carlo que Zico 
está internado. Renée diz para Zeca 
que está grávida. Jean-Paul fi ca preo-
cupado com sumiço de Dani. Alex re-
cebe informações importantes sobre 
a vida de Severino. Keiko ouve Akemi 
confi rmar que quem está grávida é 
ela. Renée conta para Françoise e 
Lulu que Dani fugiu com Luca. 

SEXTA - Guido conta para Érika que 
Luca fugiu com Dani. Alex descobre 
onde Dani e Luca estão e vai até eles. 
Severino diz que dará apoio a Raí 
quando seu fi lho nascer. Alex dá um 
tapa em Érika, que pede desculpas 
por ter deixado Luca escarpar e pede 
para ir junto encontrar ele e Dani. Gui-
do lê a crítica no jornal e comemora. 

SÁBADO - Não há exibição.

MONTY PYTHON
 E O SENTIDO

 DA VIDA

Terry Jones
e Terry Gilliam

Eric Idle, Graham

Chapman, John Cleese,

 Michael Palin, Terry Jones

107 min.

Reino Unido, 1983. Cor.

CHRISTINA AGUILERA

Back to Basics

2006

Pop/R&B/Jazz/Soul

Indicado por:

Julliane Brita

Isso é Monty Python, meu caro 

Watson. A sutileza do humor inglês 

misturada a uma certa medida des-

cabida de ácido de qualidade. Bem 

verdade é que os antecessores A 

vida de Brian e Em Busca do Cálice 

Sagrado são ainda mais degustáveis, 

porém, tanto mais difíceis de serem 

encontrados nas locadoras cascave-

lenses. O sexteto ora chamado doen-

tio ora corrosivo debruça-se dessa 

vez sobre uma simples questão: qual 

a razão da nossa existência. 

Tudo começa com um curta-

metragem, dirigido por Gilliam en-

quanto Jones tocava o barco com 

o restante da obra. Uma pequena 

obra-de-arte, também prenúncio 

da interessante carreira solo do 

diretor, que faz crítica e graça às 

fuças do setor fi nanceiro. E então 

somos apresentados aos peixes 

mutantes que dão o tom à coisa 

toda. Ao verem um colega aquático 

prestes a ser devorado, começam 

a se questionar qual seria, de fato, 

o sentido dessa coisa cheia de in-

coerências a qual todos costumam 

chamar de vida, e que hoje alguns 

têm enquanto dormem.

É a faísca que possibilita aos 

Pythons incendiar a política, a re-

ligião, a moral, a família, os cos-

tumes e as tradições britânicas. 

Humor anárquico e surreal – que 

no Brasil respingaram na TV Pirata 

– distribuídos em esquetes – pe-

ças de até 10 minutos –, tal qual 

faziam na série televisiva Monty 

Python’s Flying Circus. Opção que 

dá ainda mais terreno criativo ao 

espetáculo e o ritmo a essa saga 

que vai do nascimento à morte do 

ser humano ao passo de crônicas 

de uma vida sem noção.

Inesperado
            Invejável
     Praticamente
       perfeito

Discutível
       Passável
   Não vale
          um Real

Back to Basics é, afi nal, o que bem diz a tradu-
ção: uma volta ao básico. É a proposta de uma 
cantora que, ao menos aparentemente, não quer 
ser mais uma linda loira na Bilboard ou no United 
World Chart. Aliás, pode-se chamar de ‘tentativa 
frustrada’ querer ser mais uma no caso de Christina 
Aguilera. Na transição do primeiro CD – que tinha o 
nome da cantora – para o segundo – Stripped – nota-se 
um crescimento não esperado. Não que utilizar o whistle 
register, também chamado de registro de apito ou assovia-
do, o mais agudo registro da voz humana, já não seja sufi -
ciente para chamar atenção. Mas é mais. 

Das Princesinhas do Pop, assim chamadas as exemplares segui-
doras de Britney Spears, Aguilera é a que mais se destacou. Com 
rosto pop, potência vocal de Diva e infl uências variadas, o crescimen-
to passa pela mocinha singela, a gostosona do single Dirrty e, por últi-
mo, pela fl uidez nostálgica de um visual e de um som rétro.

Para a ansiedade dos fãs que esperaram quatro anos por uma 
novidade, Back to Basics veio inesperado: um CD duplo cujo pri-
meiro single já apontava direções inusitadas. Ain't No Other Man 
surgiu nostálgico e animado, pop e clássico. Exalava paradoxos 
sutis e extremamente funcionais.

Billie Holiday, Otis Redding, Etta James e Ella Fitzgerald... – que Aguile-
ra ouvia desde pequena por infl uência materna – fi guram exatos pela 
tracklist. No primeiro CD, muito bem adornados com batidas modernas 
de um pop de sucesso quase certo. Na segunda parte do trabalho, en-
tretanto, em um terreno diferente do anterior, mais preciso, com mais 
textura. Não somente o colorido do circo, por exemplo, um ótimo acom-
panhante aos idos de 1930, 40 e 50... o cuidado da gravação que dá o 
pano de fundo, o ruído e o abafado das gravações antigas, a construção 
do blues, do jazz, do soul inspiração, referência e repaginação.

Um conjunto que, uno, é muitos. Ao tributo proposto de uma volta ao 
básico, uma execução primorosa. Há homenagem aos fãs, recado ao 
pai e ao ex-produtor, música ao marido, alusões indiretas mil.

Das mais diretas, sensualidade e seriedade medidas. O poder 
da voz é óbvio, a preciosidade, encanto. Um só re-

cado é certo: ‘Eu consegui crescer’.

Desse mundo a que 
chamam pop guardo certo 

respeito por duas pessoas: Madon-
na, pelo estado de conservação depois de 

415 anos, e pela produção musical ao menos discu-
tível de hoje à lembrança dos hits desnecessários de 
ontem; e Christina Aguilera, pela voz destoante à pas-
teurização desse mercado, e por buscar algo diferente 
além das batidas pré-programadas, sussurros, mini-
vestimentas e apetrechos fechados a vácuo.

Aguilera descreve Back to Basics como a junção do 
Soul a elementos do Jazz e do Blues das décadas de 20 
a 40, com infl uências atuais. Uma homenagem a essa 
época com um dancefl oor rétro, que de fato funciona, 
mas que destoa na letra de Back In The Day. Aguilera, 
minha cara, Etta James, John Coltrane, Marvin Gaye... a 
maioria que você cita aí, não são da década de 40. Isso 
é 50 e 60 pra cima. Detalhe.

Dos cento e tantos minutos indico uns dez do CD 2, 
aqueles que não soam a Aguilera estritamente Dirrty. O 
álbum está longe de ser ruim, mas não interessa à mi-
nha playlist, entende? Mas esses dez minutos são inte-
ressantes, com direito a uma pequena orquestra, violões 
e piano. Faixas que soam mais orgânicas e criativas, e 
que funcionam melhor à voz da cantora e aos ouvidos 
dos que consideram pop numa defi nição Douglas Adams 
de ser: Problema de Outra Pessoa.

A idéia de uma canção dedicada aos fãs não seria 
ruim se os depoimentos deles que estão na música 
não tivessem sido escolhidos num concurso! Nada 
tão egocêntrico e dispensável. O Thank You que dá 
nome à faixa soa mais agradecimento por Aguilera 
existir do que vice-versa. E se confortou tropas no 
Iraque, amenizou traumas de infância e até evitou 
suicídio tal qual dizem os comentários, por favor, 
enviem-na ao Oriente Médio.

O cenário também a ajuda: Amy Winehouse des-
conhece o que vem a ser lucidez, e a surtada da 
Britney Spears quando faz o que intitula música 
se resume a três palavras de refrão entre intermi-
náveis gemidos, que a mim nada estimula a não 
ser o bom senso de trocar de estação. Aguilera, 
a sã entre tais concorrentes, também não se 
esconde nos sintetizadores e overdubs e mos-
tra que se vira só no som do violão em Save 
From Myself. Praticamente uma proeza nesse 
universo. E teve outra faixa legal que até ouvi 
duas vezes, se não me engano era Welcome. 
Mas é isso. Dez minutos e nada mais.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili Sala 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 (legenda-Jogo de Amor em Las Vegas (legenda-
do)do) – comédia romântica – sexta, sába-
do, domingo e quarta 19h e 21h; segun-
da e terça 20h45; quinta 19h e 21h.

Sala 2: Banquete de Amor (legenda-Sala 2: Banquete de Amor (legenda-
do) do) – drama – sexta 16h15 e 19h; 
sábado, domingo e quarta 14h45 
e 20h55; segunda e terça 20h50; 
quinta 16h15 e 19h.

Hancock (legendado)Hancock (legendado) – ação – sexta 
14h30 e 20h50; sábado, domingo e 
quarta 16h40 e 19h15; segunda e 
terça 14h, 15h40 e 19h10; quinta 
14h30 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: Arquivo X – Eu Quero Acre-Barigüi 1: Arquivo X – Eu Quero Acre-
ditar (legendado)ditar (legendado) – fi cção – sexta e 
sábado 12h30, 14h50, 17h15, 19h30, 

21h45 e 00h; domingo a quinta 12h30, 
14h50, 17h15, 19h30 e 21h45. 

Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (dublado)das Trevas (dublado) – ação – dia-
riamente 18h e 21h20.

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

Barigüi 3: Hancock (legendado)Barigüi 3: Hancock (legendado) – 
sexta e sábado 21h15 e 23h10; 
domingo a quinta 21h15.

Viagem ao Centro da Terra - O Filme Viagem ao Centro da Terra - O Filme 
(legendado)(legendado) – aventura – diariamen-
te 12h25, 14h45, 17h05 e 19h10.  

Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Ve-Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Ve-
gas (legendado)gas (legendado) – comédia român-
tica – diariamente 19h55 e 22h10.

Micos no Espaço (legendado)Micos no Espaço (legendado) – anima-
ção – diariamente 13h, 15h05 e 17h15.

Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação – sexta e 
sábado 11h, 14h10, 17h30, 20h50 
e 00h10; domingo a quinta 11h, 
14h10, 17h30 e 20h50. 

Barigüi 6: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 6: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 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.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – ani-
mação – sexta e sábado 12h20, 
14h40, 17h10, 19h20, 21h40 e 
23h45; domingo a quinta 12h20, 
14h40, 17h10, 19h20 e 21h40.

Barigüi 8: Hancock (legendado)Barigüi 8: Hancock (legendado) – 
ação – diariamente 12h35, 14h55, 
17h20, 19h50 e 22h05.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Arquivo X – Eu Quero Acredi-Estação 1: Arquivo X – Eu Quero Acredi-
tar (legendado)tar (legendado) – fi cção – diariamente 
13h30, 15h45, 18h, 20h15 e 22h30.

Estação 2: Hancock (legendado)Estação 2: Hancock (legendado) – ação 
– diariamente 19h45, 21h50 e 23h50.

Hancock Hancock 
(dublado)(dublado) – ação – diaria-

mente 13h20, 15h30 e 17h35.

Estação 3: Agente 86 (legendado)Estação 3: Agente 86 (legendado) 
– comédia – diariamente 19h10, 
21h35 e 00h.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação 
– diariamente 13h, 15h05 e 17h10.

Estação 4: Viagem ao Centro da Ter-Estação 4: Viagem ao Centro da Ter-
ra – O Filme (legendado) ra – O Filme (legendado) – aventura 
– diariamente 20h40 e 22h45.

Viagem ao Centro da Terra – O Filme Viagem ao Centro da Terra – O Filme 
(dublado) (dublado) – aventura – diariamente 
12h20, 14h25, 16h30 e 18h30.

Estação 5: Batman – O Cavaleiro das Estação 5: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamen-
te 12h10, 15h15, 18h20 e 21h25.

Estação 6:  Batman – O Cavaleiro das Estação 6:  Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diariamen-
te 13h10, 16h10, 19h20 e 22h20.

Estação 7: Kung Fu Panda (dublado) Estação 7: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 12h30, 
14h35, 16h40 18h50, 21h e 23h.

Estação 8: A Ilha da Imaginação Estação 8: A Ilha da Imaginação 
(dublado)(dublado) – aventura – diariamente 
14h15, 18h40 e 23h10.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – dia-
riamente 12h, 16h25 e 20h50.

Estação 9: Jogo de Amor em Las Ve-Estação 9: Jogo de Amor em Las Ve-
gas (legendado)gas (legendado) – comédia român-
tica – diariamente 20h e 22h05.

Micos no Espaço (dublado) Micos no Espaço (dublado) – anima-
ção – diariamente 12h40, 14h30, 
16h20 e 18h10.

Estação 10: Batman – O Cavaleiro Estação 10: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado)das Trevas (legendado) – ação – dia-
riamente 14h, 17h, 20h30 e 23h30.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Jogo de Amor em Las Ve-Sala 1: Jogo de Amor em Las Ve-
gas (legendado)gas (legendado) – comédia ro-
mântica – sexta 20h15 e 22h30; 
sábado 17h45 e 22h30; domingo 
a quinta 20h15 e 22h30.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – sex-
ta 17h45; sábado, 15h45; domingo 

a quinta 17h45.

Sala 2: Kung Fu Panda (dublado) Sala 2: 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.

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 Terra  Sala 4: Viagem ao Centro da Terra  
- O Filme (legendado)- O Filme (legendado) – aventura – 
sábado a quinta 18h, 20h e 22h.

Cineplex  Cineplex  

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

Micos no Espaço (dublado)Micos no Espaço (dublado) – ani-
mação – sexta 16h e 18h; sábado 
e domingo 14h, 16h e 18h; segun-
da a quinta 16h e 18h.

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

Fim dos Tempos (legendado)Fim dos Tempos (legendado) – sus-
pense – diariamente 22h30.

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

Sala 4: Kung Fu Panda (du-Sala 4: Kung Fu Panda (du-
blado)blado) – animação – dia-
riamente 15h10, 17h40, 
19h40 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Kung Fu Panda Sala 1: Kung Fu Panda 
(dublado)(dublado) – animação 
– diariamente sexta 
16h30 e 20h; sábado e 
domingo 16h30, 20h e 
21h30; segunda a quin-
ta 16h30 e 20h.

Sala 2: Wall-e (dublado)Sala 2: Wall-e (dublado) 
– animação – diaria-
mente 16h e 19h10.

Hancock (legendado) Hancock (legendado) – 
ação – diariamente 21h.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Algumas perturbações passageiras 
com os fi lhos são previstas. Haja 
com calma e auto-confi ança, que 
tudo vai dar certo. Melhora da saú-
de. Viverá momentos maravilhosos.

Lucros com a terra e propriedades 
de modo geral. Os transportes tam-
bém são favoráveis. As difi culdades 
serão solucionadas com facilidade 
hoje. Seja otimista.

Dia em que pode solicitar a colabo-
ração de amigos e parentes para re-
solver algum problema sério. Muito 
bom para a documentação do casa-
mento e de associações. 

Fluxo astral dos mais propícios a 
todos os interesses materiais e pro-
fi ssionais. Esforce-se e conseguirá 
realizar todos os anseios e desejos. 
Ótimo para um aprendizado.

Pessoas deste signo terão possibili-
dades de sucesso de algum modo. 
Infl uências da lua e do sol prome-
tem êxito. Boa indicação à vida sen-
timental a partir de amanhã. 

Ações corretivas, discussões demo-
radas, demandas e toda questão 
ligada aos seus direitos devem ser 
tratadas com cautela. Evite fazer ini-
migos, ainda que sob concessões. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia propício a investigações, pesqui-
sas, química, medicina e todo tipo 
de ocultismo. Todavia, terá aborreci-
mentos proporcionados pelos fami-
liares. Cuide da saúde. 

Dia favorável, com melhorias no 
setor profi ssional e social. Ótimos 
negócios e ótimo estado de saúde. 
Êxito com o ocultismo. Procure com-
preender melhor os familiares.

Uma visita inesperada pode modi-
fi car os planos. Boa infl uência aos 
interesses econômicos e também 
no que se refere ao trabalho e à vida 
sentimental. Excelente intuição.

Bom dia para negócios relacionados 
à indústria e propriedades. Contudo, 
não deixe de olhar e zelar pelo bem 
de familiares e não fuja das respon-
sabilidades e problemas. 

Período favorável para realizar, com 
sucesso, grandes negócios, empre-
endimentos e tudo que possa elevá-
lo materialmente. Bom dia para a 
vida social, profi ssional e ao amor. 

Problemas à vista no dia de hoje. 
Cuide melhor dos que estão em vol-
ta para evitar que as difi culdades 
sejam prolongadas. Sorte no jogo 
em geral. A cor é verde.

H róscopo Cin ma

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com

Poesia, Surrealismo
           e Luis Buñuel: 
                  “Um fantasma ronda
                   o burlesco,

                                          O Fantasma
                  da
                Liberdade”

“Para um neo-realista, (...) um copo é um 
copo e nada mais; nós o vemos ser tirado 
do armário, enchido de bebida, levado à 
cozinha onde a empregada o lava e talvez 
o quebre, o que pode ou não lhe cus-
tar o emprego, etc. Mas esse mesmo 
copo, visto por seres diferentes, 
pode ser milhares de coisas, 
pois cada um transmite ao 
que vê uma carga de afe-
tividade; ninguém o vê tal 
como é, mas como seus 
desejos e seu estado de 
espírito determinam. Luto 
por um cinema que me 
faça ver esse tipo de copo, 
porque este cinema me 
dará uma visão integral da 
realidade, ampliará meu 
conhecimento das coisas 
e dos seres e me abrirá 
o mundo maravilhoso do 
desconhecido, de tudo o 
que não encontro nem no 
jornal nem na rua”.

Luis Buñuel

(
por Laysm
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C

arneiro Edoardo*
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Falar de Luis Buñuel exige, no mí-
nimo, total desprendimento de 
normas, regras ou recal-
ques. Trata-se, na verdade, 
de buscar no mais grotesco, 
no mais ridículo do próprio es-
pectador, a função poética do 
cinema lírico do diretor. 
Buñuel realizou com ma-
estria, ao longo de 38 fi lmes, 
o romance entre poesia e surrealismo 
num cinema ‘cru’ de esteticismos, em-
bora rico de sentidos sobre o cômico 
de alguns comportamentos civilizados. 
Exemplo disso é o longa O Fantasma 
da Liberdade, que já no título traz um 
trocadilho sobre a primeira frase do 
Manifesto Comunista de Karl Marx e 
Friedrich Engels: “Um fantasma ron-
da a Europa, o fantasma do comunis-
mo”. Ora, sobre esse aspecto, pouco 
pode ser dito, pois o diretor, defensor 
ferrenho das vias alternativas ao capi-
talismo e ao comportamento civilizado, 
buscou em várias fontes a fundamenta-
ção para seu surrealismo apaixonado.

O Manifesto do Surrealismo, escrito por André 
Breton em 1924, já apresentava em sua consti-
tuição a efervescência do período pós-Primeira 
Guerra Mundial que a Europa, especialmente, 
estava vivendo. Aliás, o texto centra-se, sobretu-
do, na crítica à arte clássica não engajada, à arte 
contemplativa sem posicionamento crítico para 
com a realidade social, à art per ĺ art e o esteti-
cismo vazio. O Surrealismo propõe, ao contrário 
disso, o uso da imaginação como fundamento 
básico para a produção artística de seus 

adeptos, embora não se 
constituísse, 

e nem tivesse o desejo de ser uma escola ar-
tística. Tratava-se meramente de um enfrenta-
mento marginal aos criticados por eles.

Por outro lado também, Breton contemplou e 
recuperou antecessores tais como Baudelaire e 
Sade, entre outros; que serviriam igualmente de 
base e inspiração para as obras dos demais sur-
realistas. Por exemplo, em Un Chien Andalou e 
em Ĺ Age d ór, dos anos de 1929 e 1930, respec-
tivamente, e os quais, segundo o próprio Buñuel, 
propiciaram a entrada dele no círculo surrealista, 
referem-se claramente aos ‘malditos’ clássicos para 
a construção de seus discursos, utilizados constante-
mente para dar o ‘tom’ absurdo presente nas obras.

Tendo por base as ‘normativas’ surrealistas, Buñuel 
cumpriu em seus dois primeiros fi lmes, em parceria com 

outros surrealistas tais como Salvador 
Dalí e Max Ernst, rigorosamente a crítica 

artística, concentrada especialmente nos 
ranços burgueses da sociedade européia 

do início de século XX. Aliás, críticas duras à 
religião e à moral, por exemplo, tornaram-se 

recorrentes em toda a obra buñuelesca por pra-
ticamente 50 anos. Destarte, segundo Wander-

son Lima¹, dois pontos caracterizam a postura 
de Buñuel diante do cinema, de forma que essas 

infl uências acabam por formalizarem-se em uma 
espécie de assinatura do diretor, desenvolvida no 

decorrer da trajetória como cineasta. Ou seja, 
“a recusa do esteticismo e a assunção 

da precariedade material como opção 
estético-ideológica [...] e, de outro lado, o 

uso da imaginação, do humor negro, da po-
esia como invectiva contra a racionalidade; 

a problematização e a complexifi cação 
do que chamamos realidade”. 

Buñuel, portanto, vai fundo na críti-
ca aos mundos sociais, econômico, políti-

cos e culturais, empregando um humor ácido 
que pode ser confundido com ‘mau gosto’ por 
alguns. Contudo, a intenção de mostrar e ex-
plorar a ridicularidade de algumas considera-
ções acerca do mundo é contemplada ao con-
duzir o espectador pelo universo das etiquetas 
e regras subvertidas, tal qual a seqüência do 
jantar, que merece muito destaque, embora 
não possa ser adiantada aqui sob pena de per-
der o impacto no contexto fílmico. 

Por todos esses motivos, O Fantasma da 
Liberdade não pode e nem deve ser vítima 
de uma sinopse, de forma que, definido, em-
bora não limitado como obra surrealista, é 
garantia de um espetáculo cinematográfi-
co em que há a tentativa de transformar o 
absurdo em natural e o burlesco em cotidia-
nidade, fazendo com que a subversão seja 
identificada pelo público e interpretada à re-
velia de suas próprias vivências.

O Fantasma da Liberdade de Luis Buñuel será exi-
bido neste sábado, dia 02/08, às 19h30, no Sesc Ci-
neclube Silenzio em Cascavel. A entrada é gratuita.
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Hobbes: o estado natural é de guerra generalizada
Por que o homem vive em socie-

dade? Segundo os tratados dos 
antigos moralistas, isso seria de-
vido à existência de um ‘objetivo 
fi nal’ ao qual o ser humano, ine-
vitavelmente, tenderia. Esse fi m 
seria o ‘bem supremo’ capaz de 
saciar plenamente o desejo hu-
mano. Hobbes não acredita que 
o homem persiga um objetivo fi -
nal, nem um bem supremo. Visto 
desde sua natureza, o homem é 
um ser dotado de paixões des-
controladas que jamais se com-
pletam. Se não existe uma meta 
no desejo humano, nem um im-
pulso na sua natureza que faz 
buscar a companhia do outro, o 
que, então, o leva a se associar? 
Segundo Hobbes, “a origem das 

sociedades amplas e dura-
douras não foi a boa 

vontade de uns 

Que tipo de 
pessoa é o homem 

civilizado? Como vivemos 
em sociedade, nos acostuma-

mos a viver com regras morais, re-
gras de comportamento e normas 
jurídicas que nos condicionam a agir 
de modo padronizado. Por isso, existe 
certa difi culdade em fazer análise de 
algo no qual estamos envolvidos dire-
tamente. Estudando a sociedade em 
que vivemos somos ao mesmo tem-
po investigador e investigado, sujeito 
e objeto da pesquisa.

Da multiplicidade de análises so-
ciológicas possíveis a partir da fi lo-
sofi a de Rousseau, a idéia de estado 
de natureza, e de homem natural, 
podem ser vantajosas para ajudar 
a compreender aspectos da socie-
dade atual, contrapondo um esta-
do ao outro. O jogo de sombra e luz 
que surge dessa comparação tem a 
propriedade de clarear elementos 
da ordem social vigente que, sem 
esse método comparativo, fi cariam 
escondidos nos diferentes refúgios 
que são nossos hábitos.

Mas, que seria o estado de nature-
za? Os fi lósofos que dele se ocupam 
não conseguem chegar a um consen-
so acerca das características, nem 
de como poderia ser o homem em 
tal estado. Para Rousseau, o estado 
de natureza é “[...] um estado que 
não mais existe, que talvez nunca te-
nha existido, que provavelmente ja-
mais existirá, e sobre o qual se tem, 
contudo, a necessidade de alcançar 

para com os outros, mas o medo 
recíproco” (Do Cidadão I, 2).

Qual a origem do medo? Fun-
damenta-se em razões objetivas 
e subjetivas. A razão objetiva 
reside na igualdade de fato de 
todos os homens, da qual sur-
ge a possibilidade de que todos 
se destruam na ausência de um 
poder superior que os freie. A 
razão subjetiva consiste na von-
tade recíproca de prejudicar-se, 
que nasce do direito de todos a 
todas as coisas. A conjunção dos 
dois fatores faz com que cada 
indivíduo seja levado “a desejar 
o que é um bem para si e a evi-
tar o que é um mal” (Do Cidadão 
I, 7). Na ausência de qualquer 
ordem superior à razão de cada 
indivíduo, é racional supor que 
cada um tenha “o direito de usar 
de todos os meios para preser-
var sua vida” (Do Cidadão I, 8). 

A conseqüência inevitável de 
uma situação na qual cada um 

tem direito a 

noções exatas para bem julgar nos-
so estado presente” (Discurso sobre 
a desigualdade). Trata-se de uma 
hipótese de trabalho, sobre como vi-
veriam os homens em uma condição 
diferente da vida em sociedade.

Procurando descobrir o que per-
tence ao homem como elemento 
natural, dado pela natureza daqui-
lo que é criação do próprio homem, 
portanto aquilo que lhe é artifi cial, 
Rousseau faz observações críticas 
ao modo de vida em sociedade, 
notadamente à falta de transpa-
rência nas relações humanas.

No estado de natureza o homem 
vivia feliz, dependia apenas de si 
mesmo. Tendo apenas contatos for-
tuitos, e sem constituir sociedade, 
os homens eram desprovidos de lin-
guagem e estavam sujeitos apenas 
às leis da natureza. Rousseau o des-
creve como uma condição inocente e 
feliz, na qual o homem é um ser pa-
cífi co, não agressivo nem combativo, 
logo, não dado à guerra. Por isso, “[...] 
sendo o estado de natureza aquele no 
qual o cuidado de nossa conservação 
é o menos prejudicial ao de outrem, 
esse estado era, conseqüentemente, 
o mais propício à paz e o mais conve-
niente ao gênero humano” (Discurso 
sobre a desigualdade).

Quanto à bondade natural do ho-
mem, afi rma Rousseau que ele não 
é nem bom nem mau, “[...] os selva-
gens não são maus precisamente 
porque não sabem o que é ser bons, 
pois não é nem o desenvolvimento 

todas as coisas e todos estão em 
igualdade de condições para obtê-
las é a guerra generalizada. A exis-
tência humana sem o Estado é de 
luta de todos contra todos, uma 
condição em que, segundo Hob-
bes, “o homem é lobo do homem”.

A tese de que o estado de na-
tureza é uma situação de guerra 
generalizada não deve levar-nos 
a pensar que o homem natural 
de Hobbes seja um selvagem. É 
o mesmo homem que vive em so-
ciedade até hoje. Qual é, então, o 
objetivo de Hobbes com essa des-
crição? É mostrar como seria o 
homem na ausência da lei garan-
tida pelo Estado. Isto é, descreve 
o homem tal como ele é ‘natural-
mente’. Como somos naturalmen-
te? Somos opacos aos olhos de 
nossos semelhantes. Eu não sei o 
que o outro deseja de mim e, por 
isso, preciso fazer uma suposição 
de qual atitude é mais prudente. 
Como o outro também não sabe 
o que eu desejo, é igualmente for-
çado a supor o que eu farei. Des-
sas suposições recíprocas decor-

re que, geralmente, o mais 
razoável para cada 

um é atacar o ou-
tro, seja para 

v e n c ê - l o , 
seja para 

evitar seu 

das luzes, nem o freio da lei, 
mas a tranqüilidade das pai-
xões e a ignorância do vício 
que os impedem de proceder 
mal” (Discurso sobre a desi-
gualdade). Em isolamento não 
criam laços de dependência, 
não há senhores nem escravos, 
muito menos a necessidade de 
obediência a alguma autoridade.

Mas, qualidades até então laten-
tes no homem começam a afl orar. 
Aos poucos deixa de agir apenas 
por meio de instintos e sensações e 
desenvolve linguagem e raciocínios. 
Começam a se aproximar, a desejar 
viver juntos. Desse modo, “cada um 
começou a olhar os outros e a dese-
jar ser ele próprio olhado, passando 
a estima pública a ter um preço” 
(Discurso sobre a desigualdade). A 
moral, as normas de comportamen-
to e a variedade de regras  sociais  se 
destacam cada vez mais.

Para Rousseau, na medida que se 
desenvolvem a vida social, a raciona-
lidade e as ciências e as artes, o ho-
mem se corrompe, afastando-se do 
estado de natureza. O desejo de poder, 
a ganância, a vontade de ser admirado 
e de mandar nos outros, tornam falsas 
as relações entre os homens, pois ba-
seadas na aparência. Criam-se regras 
racionalmente elaboradas, mas dis-
tantes do sentimento, o que leva à ne-
cessidade de elaboração de novas leis 
que tentam remediar os males cujo 
culpado é o próprio homem. A vida em 
sociedade degenerou o ser humano. 

ataque. Assim, a guerra se ge-
neraliza entre os homens. Por 
isso, quando não existe Estado 
controlando e reprimindo, fazer 
a guerra contra os outros é a ati-
tude mais racional.

A conclusão que Hobbes nos 
faz extrair é de que, por natureza, 
o homem é um ser egoísta cujo 
único limite para seus desejos é 
a força que um outro homem é 
capaz de lhe opor. Somos lobos 
uns dos outros. O único modo de 
deter a destrutividade humana é 
por meio da instituição de um po-
der comum, o Estado. 

Observando o comportamento 
humano atual, constatamos a 
veracidade dessas observações. 
Ali, onde o Estado está ausen-
te, prevalece a lei do mais forte. 
Para fi car nos exemplos mais co-
muns noticiados pela imprensa, 
é o caso da ação dos trafi cantes 
na cidade do Rio de Janeiro e dos 
pistoleiros no campo em muitos 
estados brasileiros. Quanto mais 
fracas se tornam as instituições 
do Estado tanto mais cresce a 
força desregrada das paixões dos 
indivíduos. Por isso, na origem 
do crime e da bandidagem está 
a omissão de quem governa. O 
aumento da criminalidade é sin-
toma da ausência do Estado. 

Há algu-
ma solu-
ção? Há se 
for desperta-
do aquele ho-
mem natural 
que ainda habi-
ta o coração hu-
mano, o homem 
capaz de compaixão, 
de se colocar no lugar do 
outro, reconhecendo no sofri-
mento alheio a própria dor, como 
participante de uma humanidade 
que é de todos nós.

* José Luiz Ames é doutor em Filosofi a e pro-
fessor da Unioeste, Campus de Toledo. 
E-mail: luizames@unioeste.br

* Graduado em Filosofi a pela Fafi  de Palmas/
PR, especialista em Filosofi a pela UFPR, espe-
cialista em História pela Unioeste e mestre em 
História pela Universidade Federal Fluminense.
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Rousseau: o homem no estado de natureza e em
 sociedade
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