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Três dias e os mais afoitos vão comemorar um feito de 17 anos, 
três letras e, sei lá, muitos milhões de usuários. Mesmo que por 
agora alguns já pulem o www dos nomes. Nós mesmos não fa-
zemos por menos, gazetaalt.com é mais simples. A aliteração 
nem sempre é bem ouvida ou facilmente falada.

Divagações à parte, foi ao dia 6 de agosto de 1991 que 
Berners-Lee apresentou o primeiro resumo sobre a World 
Wide Web – rede de alcance mundial –. “O projeto WWW 
agrupa as técnicas de levar a informação e o hipertexto para 
criar um simples, mas poderoso, sistema de informação 
global” (O resumo completo no suspeito link: groups.goo-
gle.com/group/alt.hypertext/msg/395f282a67a1916c). O 
que mais nos alegrou foi o endereço que Lee resolveu dei-
xar para a história: alt.hypertext.

Nada de muitos detalhes por aqui, já que o mais interes-
sante é o resgate. Informações de sobra no google/wikipedia 
ou o que o valha. O bom é saber o que, depois de jogado 
na rede, o mundo WWW pode nos oferecer. Para quem sabe 
aproveitar mais do que relacionamentos fortuitos e bobagens 
aleatórias, muita informação, entretenimento de qualidade e 
ligações extraordinárias. É só saber o que ligar.

Se estiver em dúvida, vá ao ótimo www.lastfm.com.br. Até por-
que “Neste exato momento, ao redor do mundo... 1.876 pesso-
as estão ouvindo Amy Winehouse – Rehab; 49.443 pessoas são 
fãs de Cartola e 43 pessoas irão ao evento McFly em Curitiba”. 
Essas informações – com as devidas variáveis de momento – 
são as primeiras visualizadas na página. Depois disso, um mun-
do de possibilidades ilimitadas no limite, ahn?

A Last.fm é um serviço que aprende as músicas de que você 
gosta, liga você a outros artistas do gênero – muitas das ve-
zes artistas de vozes, rostos e lugares que você nunca ima-
ginou conhecer –, a gêneros semelhantes, aos usuários de 
gostos parecidos. O legítimo papel da rede nos moldes de 
tudo que se espera na contemporaneidade sobre música.

Por último, indicamos o mais novo pretensioso a querer 
bater a hegemonia google.com. Sem julgo precipitado, mos-
tramos o www.cuil.com. “Cuil busca mais páginas na Web 
do que qualquer outro – três vezes mais do que o Google e 
dez vezes mais do que a Microsoft”. Cuil, aliás, é uma pa-
lavra celta que quer dizer conhecimento. De informações 
dispensáveis, o interessante é que os fundadores/organiza-
dores do novo buscador são todos ex-funcionários da 
gigante Google. Ou seja, experiên-
cia é um item que o currículo 
deles não pode negar.

Mais do que usar “medidas 
de popularidade superfi ciais”, 
o Cuil procura e lista páginas 
de acordo com o conteúdo e a 
relevância. “Quando nós encon-
tramos uma página com as pa-
lavras-chave procuradas, nós 
analisamos o resto do conteú-
do, os conceitos, os relaciona-

mentos deles e a coerên-
cia”. Parece atrativo 
aos que adoram fi l-
tros e direcionamento 
prévio, menos aos que 
gostam de encontrar 
tudo mesmo e decidir 
por si só. Um problema 
é que a quase totalidade 
dos sites encontrados por 
enquanto está em inglês. Ainda 
vai algum tempo para provar 
que pode ser melhor.

Ao WWW world, entretanto, 
não há barreiras aparentes.

“Eu sei que tenho alguma coisa do Stanislavski por aqui, 
deixa eu ver”. “Pois é, agora no dia 7 de agosto vai fazer 70 
anos da morte dele”. “Ah, é? Stanislavski foi um gênio, ator 
russo, fundador do Teatro de Moscou e pai do sistema de 
atuação realista. Sei que está por aqui”. “Legal, não sabia... 
Hitchcock?”. “O quê?”. “Que livro é esse do Hitchcock?”. “Essa 
é uma das minhas preciosidades: 13 histórias que até a mim 
assustaram [Record, 1967, 283 p., R$ 8], ele odiou o título, 
mas teve de aceitar. São contos de terror selecionados”. “Algo 
meio que Edgar Allan Poe?”. ”Diria que infl uenciados, mas 
não chegam a tanto. São menos psicológicos e mais literais, 
sabe, mais trash mesmo, com trols, fantasmas, ETs, corpos 
dilacerados”. “Que beleza...”. “Sim, bizarro, mas muito legal”.

“Onde está o tal do Stanislavski? Ah, falando em Hitchco-
ck, já leu esse aqui? Foi o primeiro romance do Hunter a 
ser lançado no Brasil”. “Hunter Thompson?”. “Quem? Não, 
Evan Hunter. Conhece?”. “Não. Conheço o Thompson, ge-
nial também. Esse não conheço. Adultério [Record, 1994, 
p. 399, R$ 8]..., do que trata e o que tem a ver com Hi-
tchcock?”. “Então, esse cara foi o roteirista de Pássaros”. 
“Ah, esse eu conheço”. “Evan Hunter fi cou conhecido por 
uma série de romances que assinou com o pseudônimo 
Ed McBain. Esse livro conta a história de uma mulher que 
trai o marido desatencioso, só que o amante é criminoso 
e o marido é da polícia, e aí tem sexo e violência de sobra. 
Meio sado, entende?”. “É, acho que sim”.

“Se não achar o Stanislavski não tem problema, falamos 
de outros autores”. “Não, mas eu tenho sim. Sabia que 
Chekhov foi discípulo dele?”. “Ah, é? Não sabia. Cara, você 
tem esse livro, já o li umas três vezes”. “Sim, Marina Co-
lasanti escreve muito”. “É difícil escolher um melhor em 
meio a esses Contos de Amor Rasgados [Ed. Rocco, 1986, 
208 p., R$ 5,80]”. “Gosto muito do que tem na página 71”. 
“Deixa eu ver... nossa, muito bom mesmo. Ela joga com as 
palavras e utiliza metáforas geniais aqui”. “Aham, todos 
também delicados e surpreendentes ao retratar um certo 
amor feminino, não acha? E um livro bem diferente dos 
anteriores dela”. “Não sei, só conheço esse”.

“E esse Justa Causa [Record, 1999, p. 445 p., R$ 12], co-
nhece?”. “David Ignatius... Não”. “É um escritor e jornalista 
premiado. Esse romance tem os diretos para o cinema com-
prados pela Paramount por um milhão de dólares”. “Nada 
mal, não é?”. “Pois é, então, é uma fi cção, fala de um jorna-
lista que consegue uma boa fonte na CIA, que revela depois 

de algum tempo de colaboração que há um espião dentro 
do jornal onde trabalha. Então o tal do Eric Truell, que 

é o protagonista, se vê numa sinuca que pode lhe 
custar a carreira e até a vida”. “Legal, aqui diz que 

no site da CIA o livro é citado como docu-
mental”. “Vai saber, né?”.

“Hein, preciso do seu nome com-
pleto para citar na matéria, nome e 
profi ssão”. “Rodrigo Lianoski, técnico 
em informática... Bah, cara, não sei 
onde estão. Mas tenho A Construção 
da personagem (Civilização Brasi-
leira, 1970, 368 p., R$ 30) e Minha 
Vida na Arte (Anhembi, 1956, R$ 
185), esse último está esgotado 
no Brasil. E tenho também A Pre-
paração do Ator (Civilização Brasi-

leira, 1976, 323 p., R$ 29)”. “Não es-
quenta, volto outra hora, agora tenho 

de ir”. “Já?”. “Tenho de escrever a matéria 
ainda”. “Mas rende alguma coisa? Não 

ajudei em nada”. “Pensarei em alguma 
coisa, afi nal, jornalismo é apenas um 

pretexto para escrever o que vier à 
cabeça”. “Interessante isso”. “Você 
nem imagina o quanto”.
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alt.hypertext E o Stanislavski?
Idéias

Chará

episódio 16

Enquanto isso, na gráfica da Gazeta...

Chará, o ALT vai

atrasar um pouquiiiiiiinho

de novo, ok?

NÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOO

You know our love 
not fade away!
(Você sabe que nosso amor não se apaga!)(Você sabe que nosso amor não se apaga!)
Refrão de uma música de Buddy Holly que costumava fecharRefrão de uma música de Buddy Holly que costumava fechar
os shows do Grateful os shows do Grateful Dead a partir de 1970.Dead a partir de 1970.
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(por 
Antonio de Jesus*

CASCAVEL | PR

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

...

Ouço-te, discípulo atento, 
bebo o delicioso vinho 
das tuas (sábias) palavras 

Me conduzes, embevecido, 
pelas sendas misteriosas 
onde transitas todo dia. 

Não me revelas tudo 
(eu sei e entendo) 
antes dos iniciáticos ritos. 

Pergunto e me respondes 
com a doçura de preceptora:
– Não tenhas pressa!
Aqui o tempo não conta. 

– Vai! Outros discípulos 
estão a minha espera. 

Nos meus ouvidos ecoa sua voz 
nos olhos a suave fi gura,
sábias lições em minha mente.

Na essência somos semelhantes 
somos fi lhos da mesma fonte 
temos na carne o mesmo gen 
na alma o mesmo sopro 
partilhados os mesmos dons. 

Ela olha-me com ternura 
mas sua voz não deixa, 
não permite alternativa: 

E continuas: 
– És parte da divindade
que está em ti
estás na divindade
que te criou... 

Se não for heresia 
responda por favor: 
– Quem sou eu? 

És o que és. Este é o mistério! 
A soma de mil circunstâncias 
e das lendas que perseguistes. 

O
discípulo

Alter         ego

Ficção e realidade são dois (gran-
des) ingredientes na sopa de letras, 
sentimentos, fatos, e emoções que 
se aglutinam, transformam-se em 
idéias e, por fi m, tornam-se histó-
rias... Nesse mundo, navego mistu-
rando um pouco de cada coisa... 

Tonho, meu amigo, anda meio ata-
rantado com a nova vida... Está (re) 
aprendendo a viver só... Ontem, na 
falta da empregada que lhe deu o 

to por isso. Quem melhor para en-
sinar coisa tão importante, senão 
alguém didaticamente preparada? 
Até fi z um poema pra ela e como 
prêmio recebi dez... (beijos!) 

<Adicione amores/Elimine os de-
samores/ Some os encontros/Sub-
traía os desencontros/Multiplique 
os sonhos/Divida as ilusões... De-
pois me diga: A solução veio fácil/ 
ou a incógnita continua? > 

Filho mimado, aluno mimado, 
eu também – como o Tonho – fi-
quei mal acostumado.  Nós – eu e 
Tonho – tivemos trajetórias muito 
parecidas. E, padecemos do mes-
mo mal: somos dependentes em 
(ou de?) mulher. 

Sem elas por perto, a vida vira um 
tormento!  Dá pra entender? 

P.S.: Hoje, mais uma vez, meu 
amigo teve que se virar: improvi-
sar o almoço. Sem gamela, sem 
capitães, sem comidinha colocada 
na boca... Sentado aqui no compu-
tador, ouvi um grito alucinado do 
Tonho, como se o mundo tivesse 
caído em sua cabeça: – Socorro!!!! 
Eu quero minha mãe!!!!!!!

cano, não teve alternativa: enfrentou 
a pia, passou pano no chão... É en-
graçado: mulher faz isso com uma 
naturalidade! As melhores amigas 
dele acharam graça... riram muitos 
risos – sem maldade nenhuma! – da 
sua inusitada situação... Também 
pudera! Os homens – desde meni-
nos – aprendem de tudo, menos ser 
independentes... e práticos! 

No caso dele, foi mimado desde 
o nascimento. Filho único, uma su-
permãe, igual aquela do Ziraldo... 
Meu fi lhinho daqui, meu fi lhinho 
dali, comida na boca, capitães 
amassados com as mãos, para 
facilitar a degustação... Explico: 

‘capitão’ é um bolinho de comida, 
servido na gamela. A mãe pega 
um pouquinho de cada coisa, ar-
roz, feijão, farinha de mandioca 
– muita farinha! –, um naco de 
carrrne (com o erre puxado mes-
mo!) e depois de experimentar pra 
ver se não está muito quente, co-
loca na boca do fi lhote... Coisa de 
mãe-passarinho... e o resultado, 
não precisa dizer: o marmanjo vai 
fi cando mal (ou bem) acostuma-
do... Como o mundo é regido pe-
las mulheres, acaba nas mãos das 
professoras, outros seres divinos, 
que não se contentam em só en-
sinar... Também cobrem seus pu-
pilos da mais redobrada ternura... 
Eu, pessoalmente, desconfi o que 
elas – as professoras – são anjos 
disfarçados enviados por Deus... 
Eu tive uma – a exceção – que foi 
um pouco mais além: ensinou-me 
a somar, subtrair, dividir, multi-
plicar e, por fi m, as equações do 
amor... Sou-lhe eternamente gra-

* Presidente da 
Academia Casca-
velense de Letras

Porque os meus poucos anos não me 
pesavam e eu era somente o roçar leve 
da esperança em meus cabelos

Porque nossos planos eram tantos, 
nossa vontade imensa e nossa certe-
za indissolúvel

E porque, não obstante, você era meu 
e eu era sua.

Havia um algo já pronto roubado das 
quimeras que alguém sonhara por nós

Havia no destino previsto um traçado 
tão certo, tão puro, tão belo

E havia, contudo, a espreitar-nos mal-
doso, um inimigo discreto.

O Tempo.

A
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aPorque você não era senão a cândida 
fonte da diligência subalterna e eu a mais 
feliz das rainhas efêmeras

Porque nossas horas secretas eram ape-
go, doçura, afago

E porque, sobretudo, nossas mãos atôni-
tas, unidas, eram amparo.

Seria ofensa aos insanos delírios lângui-
dos dos deuses desamparados na distân-
cia de seus pedestais

Seria volúpia inenarrável aos anjos ávi-
dos por deixarem-se em terra a provar o 
gosto mais lancinante da paixão

Seria, porém, se não fosse somente a 
sombra indistinta de um forasteiro em 
minh’alma.

O Amor.

Porque era o límpido sorriso da felici-
dade brincando em meu rosto menino 
e eu era rendida

Porque foi um assomo de fantasia… 
simples, contido, profundo

Porque foi, contudo, somente uma 
febre lúgubre que vitimou o mais ínti-
mo do meu hermético mundo.

Mas o que se fez um dia rascunho 
pretenso de amor, faz-se hoje promes-
sa inglória de eterna e reclusa dor

O que um dia se fez indomável uto-
pia de eternidade e alegria

Hoje se mostra indizível, faz-se 
escura, e agarra minha última so-
brevivente insana.

A Memória.

* La persistencia de la memoria (1931), 
de Salvador Dali
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(por
Silvio Demétrio*
CASCAVEL | PR

O primeiro O primeiro 
domingo de agos-domingo de agos-
to é uma data especial to é uma data especial 
para uma intrépida comu-para uma intrépida comu-
nidade mundial que o mitólo-nidade mundial que o mitólo-
go Joseph Campbell descreveu go Joseph Campbell descreveu 
como “a última grande tribo que como “a última grande tribo que 
apareceu sobre a terra”. Quando apareceu sobre a terra”. Quando 
afi rmou isso, Campbell se refe-afi rmou isso, Campbell se refe-
ria aosria aos deadheads deadheads – fãs de todo  – fãs de todo 
o mundo para os quais a data de o mundo para os quais a data de 
hoje marca a celebração do le-hoje marca a celebração do le-
gado de Jerry Garcia, guitarrista gado de Jerry Garcia, guitarrista 
da mais prolífi ca banda psico-da mais prolífi ca banda psico-
délica de todos os tempos: o délica de todos os tempos: o 
Grateful DeadGrateful Dead –. –.

O O Jerry’s DayJerry’s Day, como é co-, como é co-
nhecida a data, foi institu-nhecida a data, foi institu-
ído quando se completou ído quando se completou 
uma década da morte do uma década da morte do 
guitarrista em 9 de agos-guitarrista em 9 de agos-
to de 1995. Era o fi m de to de 1995. Era o fi m de 
uma carreira de mais de uma carreira de mais de 
30 anos à frente dessa 30 anos à frente dessa 
banda que não é tão co-banda que não é tão co-
nhecida aqui no Brasil, nhecida aqui no Brasil, 
mas que, mesmo assim, mas que, mesmo assim, 
marca alguns dos recor-marca alguns dos recor-
des do des do rock’n rollrock’n roll. Ao . Ao 
longo de três décadas longo de três décadas 
o o Grateful DeadGrateful Dead conver- conver-
teu-se numa verdadeira teu-se numa verdadeira 
instituição da subcultu-instituição da subcultu-
ra militante pacifi sta e ra militante pacifi sta e 
rockeirarockeira do que de me- do que de me-
lhor aconteceu na cena lhor aconteceu na cena 
da contracultura em da contracultura em 
San Francisco na déca-San Francisco na déca-
da de 1960. O da de 1960. O Jerry’s Jerry’s 
DayDay passou a existir com  passou a existir com 
a inauguração do Jerry a inauguração do Jerry 
Garcia Amphitheater em Garcia Amphitheater em 
7 de agosto de 2005 – 7 de agosto de 2005 – 
dez anos depois da morte dez anos depois da morte 
do guitarrista –. A concha do guitarrista –. A concha 
acústica que leva o nome acústica que leva o nome 
do músico fi ca no McLaren do músico fi ca no McLaren 
Park – um recanto situado Park – um recanto situado 
no distrito de Excelsior, vizi-no distrito de Excelsior, vizi-
nhança onde Jerry passou a nhança onde Jerry passou a 

infância –. Essa região tam-infância –. Essa região tam-
bém é conhecida como Mis-bém é conhecida como Mis-

sion e é retratada na segunda sion e é retratada na segunda 
e mais lírica faixa de e mais lírica faixa de Refl ections Refl ections 

(Mission in the RainMission in the Rain) – disco solo ) – disco solo 
de Garcia de 1976 –. de Garcia de 1976 –. 

Desde muito cedo uma caracterís-Desde muito cedo uma caracterís-
tica foi essencial na criação de uma tica foi essencial na criação de uma 

imagem para o grupo: a música doimagem para o grupo: a música do Gra- Gra-
teful Deadteful Dead era para ser curtida ao vivo. As  era para ser curtida ao vivo. As 

apresentações chegavam a durar 5 horas apresentações chegavam a durar 5 horas 
ou mais – umaou mais – uma jam session  jam session contínua em contínua em 

que uma música se fundia à outra numa in-que uma música se fundia à outra numa in-
trincada tapeçaria de longas pontes (trincada tapeçaria de longas pontes (bridgesbridges) ) 

de pura improvisação livre e independente de de pura improvisação livre e independente de 
qualquer mínima noção de limite de tempo –. qualquer mínima noção de limite de tempo –. 
Como engarrafar esse tipo de força musical que Como engarrafar esse tipo de força musical que 

transcendia todos os limites? A resposta está no transcendia todos os limites? A resposta está no 
segundo e mais segundo e mais esquizito esquizito trabalho do trabalho do Grateful Dead Grateful Dead 

gravado em estúdio. gravado em estúdio. Anthem Of The SunAnthem Of The Sun, de 1968. , de 1968. 
Esse álbum marca o nascimento da parceria entre Esse álbum marca o nascimento da parceria entre 
o poder melódico dos solos de Jerry e o surrealismo o poder melódico dos solos de Jerry e o surrealismo 
lisérgico do poeta e letrista ofi cial da banda, Robert lisérgico do poeta e letrista ofi cial da banda, Robert 
Hunter. É possível ouvir a voz de Hunter lendo trechos do Hunter. É possível ouvir a voz de Hunter lendo trechos do 
Finnegan’s WakeFinnegan’s Wake de James Joyce mixados sobre o fundo  de James Joyce mixados sobre o fundo 
da grande massa sonora que serve de base para a cons-da grande massa sonora que serve de base para a cons-
trução do trução do riffriff de  de Born Cross EyedBorn Cross Eyed. . 

Ao longo de tantos anos da longa e estranha viagem, o Ao longo de tantos anos da longa e estranha viagem, o 
Grateful DeadGrateful Dead sempre conseguiu reunir grandes platéias de  sempre conseguiu reunir grandes platéias de 
forma espontânea. Os forma espontânea. Os showsshows eram preferencialmente reali- eram preferencialmente reali-
zados em locais públicos e abertos como o Golden Gate Park zados em locais públicos e abertos como o Golden Gate Park 
ou nos gramados do campus da Universidade de Berkley. A ou nos gramados do campus da Universidade de Berkley. A 
música deles consegue agenciar um apelo essencialmente po-música deles consegue agenciar um apelo essencialmente po-
pular de uma lírica pular de uma lírica folkfolk com o experimentalismo mais radical  com o experimentalismo mais radical 
de vanguarda para depois mais tarde, já na década de 1970, de vanguarda para depois mais tarde, já na década de 1970, 
incorporar também elementos jazzísticos. A química toda era o incorporar também elementos jazzísticos. A química toda era o 
resultado de uma complexa teia de relações estéticas e históri-resultado de uma complexa teia de relações estéticas e históri-
cas. O cas. O Grateful DeadGrateful Dead foi um acontecimento situado no foi um acontecimento situado no vortex vortex de  de 
um momento histórico explosivo que vai espalhar cinzas sobre a um momento histórico explosivo que vai espalhar cinzas sobre a 
cultura jovem do mundo inteiro. A cultura de contestação da nova cultura jovem do mundo inteiro. A cultura de contestação da nova 
esquerda americana estava no auge e se expressava nos cafés e esquerda americana estava no auge e se expressava nos cafés e 
pubspubs que misturavam o engajamento político característico da  que misturavam o engajamento político característico da 
cena cena folkfolk e a contundência herética herdada da geração  e a contundência herética herdada da geração beatbeat. . 
A metáfora que sintetiza essa transição da cultura boêmia da A metáfora que sintetiza essa transição da cultura boêmia da 
década de 1950 para um segundo momento da contracultura década de 1950 para um segundo momento da contracultura 
americana cuja identidade já é dada pelos americana cuja identidade já é dada pelos hippieshippies e a imagem  e a imagem 
de Neal Cassidy ao volante do ônibus escolar cuja tripulação de Neal Cassidy ao volante do ônibus escolar cuja tripulação 
de malucos tinha como general o escritor Ken Kesey. O relato de malucos tinha como general o escritor Ken Kesey. O relato 
mais saboroso sobre o surgimento da troupe de Kesey, os mais saboroso sobre o surgimento da troupe de Kesey, os 
Merry PrankstersMerry Pranksters (festivos gozadores) foi objeto de uma  (festivos gozadores) foi objeto de uma 
das mais brilhantes reportagens do das mais brilhantes reportagens do new journalismnew journalism: : O O 

Teste do Ácido do Refresco ElétricoTeste do Ácido do Refresco Elétrico, de Tom Wolfe. Tra-, de Tom Wolfe. Tra-
duzido e lançado no Brasil somente já na década duzido e lançado no Brasil somente já na década 

de 1990, o livro de Wolfe foi muito comemo-de 1990, o livro de Wolfe foi muito comemo-
rado quando do lançamento no Bra-rado quando do lançamento no Bra-

sil, mas sil, mas 

não se não se 
contextualizou a reportagem de contextualizou a reportagem de 

maneira a introduzir o leitor brasileiro no pacote cós-maneira a introduzir o leitor brasileiro no pacote cós-
mico de signifi cados históricos implicados na narrativa de Wolfe.mico de signifi cados históricos implicados na narrativa de Wolfe.

A prosa mágica do jornalismo singular de Wolfe recria todo o ambiente A prosa mágica do jornalismo singular de Wolfe recria todo o ambiente 
efervescente de São Francisco embalada pelas grandes festas da boemia artís-efervescente de São Francisco embalada pelas grandes festas da boemia artís-

tica que morava em bairros como o Haight-Ashbury. Foi nesse contexto que surgiu o tica que morava em bairros como o Haight-Ashbury. Foi nesse contexto que surgiu o 
Grateful DeadGrateful Dead – inicialmente como a banda que tocava nos  – inicialmente como a banda que tocava nos happeningshappenings promovidos por  promovidos por 

Kesey na chácara em La Honda que o escritor tinha como QG da comunidade de malucos Kesey na chácara em La Honda que o escritor tinha como QG da comunidade de malucos 
que se formou em torno dos que se formou em torno dos PrankstersPranksters –.  –. 

Nessa época a banda tinha vários nomes conforme a ocasião: Nessa época a banda tinha vários nomes conforme a ocasião: Mothers McCree’sMothers McCree’s Uptown Jug Cham-Uptown Jug Cham-
pionspions e  e The WarlocksThe Warlocks foram as denominações mais estáveis até que durante um ensaio o baixista Phil  foram as denominações mais estáveis até que durante um ensaio o baixista Phil 

Lesh propôs aos outros membros da banda utilizar o Dicionário Oxford de cultura popular como um orácu-Lesh propôs aos outros membros da banda utilizar o Dicionário Oxford de cultura popular como um orácu-
lo para a escolha de um nome defi nitivo para a banda. Ele abriu aleatoriamente o livro e o dedo dele encon-lo para a escolha de um nome defi nitivo para a banda. Ele abriu aleatoriamente o livro e o dedo dele encon-

trou o verbete que defi niria de uma vez por todas o nome da banda cuja formação inicial era composta por trou o verbete que defi niria de uma vez por todas o nome da banda cuja formação inicial era composta por 
Jerry Garcia (guitarra e vocais), Bob Weir (guitarra e vocais), Phil Lesh (contrabaixo), Ron McKernan Pig Pen Jerry Garcia (guitarra e vocais), Bob Weir (guitarra e vocais), Phil Lesh (contrabaixo), Ron McKernan Pig Pen 

(teclados e vocais), Mickey Hart (bateria e percussão) e Bill Kreutzman (bateria e percussão).(teclados e vocais), Mickey Hart (bateria e percussão) e Bill Kreutzman (bateria e percussão).

Em 1966 o prestígio do Em 1966 o prestígio do Grateful DeadGrateful Dead começou a crescer e a casa de arquitetura vitoriana onde o grupo  começou a crescer e a casa de arquitetura vitoriana onde o grupo 
morava no Haight-Ashbury se tornou uma atração em San Francisco. O fi lme morava no Haight-Ashbury se tornou uma atração em San Francisco. O fi lme Petúnia Petúnia mostra os integran-mostra os integran-
tes da banda como fi gurantes ao lado do grupo de Janis Joplin tes da banda como fi gurantes ao lado do grupo de Janis Joplin Big Brother and Holding Company Big Brother and Holding Company – a – a 
película tinha como moldura para a narrativa exatamente o bairro onde fi cavam as casas de todas película tinha como moldura para a narrativa exatamente o bairro onde fi cavam as casas de todas 
essas bandas e que se transformou no epicentro mundial do movimento essas bandas e que se transformou no epicentro mundial do movimento hippiehippie –.  –. 

Em 1967 o Em 1967 o Grateful DeadGrateful Dead lança o primeiro e homônimo disco. A fama mantém-se  lança o primeiro e homônimo disco. A fama mantém-se 
muito mais consistente nos bastidores da cena contracultural do que na indús-muito mais consistente nos bastidores da cena contracultural do que na indús-
tria fonográfi ca propriamente. Os tria fonográfi ca propriamente. Os showsshows são vivenciados como uma nova  são vivenciados como uma nova 
forma de união mística, no entanto, as vendas não são muito animado-forma de união mística, no entanto, as vendas não são muito animado-
ras. Mas já era tarde e o contrato com a grande gravadora já estava ras. Mas já era tarde e o contrato com a grande gravadora já estava 
assinado e assinado e Anthem of The SunAnthem of The Sun vai acontecer em seguida como  vai acontecer em seguida como 
uma explosão conceitual dentro da indústria fonográfi ca da uma explosão conceitual dentro da indústria fonográfi ca da 
época. O disco inteiro é conceitual, a começar pelo refor-época. O disco inteiro é conceitual, a começar pelo refor-
ço vanguardístico dos teclados experimentais de Tom ço vanguardístico dos teclados experimentais de Tom 
Constanten – um antigo colega com quem Phil Lesh Constanten – um antigo colega com quem Phil Lesh 
dividia o quarto no alojamento da Universidade de dividia o quarto no alojamento da Universidade de 
Berkeley quando ambos estudavam astronomia Berkeley quando ambos estudavam astronomia 
no começo da década de 1960 –. Diferente do no começo da década de 1960 –. Diferente do 
primeiro trabalho, que é mais convencional primeiro trabalho, que é mais convencional 
no formato e apresentação das músicas, no formato e apresentação das músicas, 
AnthemAnthem é uma aventura exploratória  é uma aventura exploratória 
com as possibilidades sensoriais que com as possibilidades sensoriais que 

a tecnologia de gravação permitia na a tecnologia de gravação permitia na 
época. O álbum inteiro é trabalhado época. O álbum inteiro é trabalhado 

com um princípio sinestésico en-com um princípio sinestésico en-
quanto fundamento conceitual – quanto fundamento conceitual – 

por exemplo, o silêncio sobre o por exemplo, o silêncio sobre o 
qual as faixas foram registra-qual as faixas foram registra-

das também é um elemento das também é um elemento 
gravado –. A banda colo-gravado –. A banda colo-

cou como condição para cou como condição para 
entrar nos estúdios a entrar nos estúdios a 

gravação de duas ho-gravação de duas ho-
ras de silêncio do ar ras de silêncio do ar 
comprimido do de-comprimido do de-
serto para servir de serto para servir de 
base para a mixagem base para a mixagem 
das gravações. Os mi-das gravações. Os mi-
crofones eram ligados crofones eram ligados 

aos teclados aos teclados HammondHammond, , 
cuja sonoridade é típica aos cuja sonoridade é típica aos 

órgãos das igrejas – o resultado órgãos das igrejas – o resultado 
é uma textura nos vocais que simu-é uma textura nos vocais que simu-
la o efeito sobre os sentidos causado la o efeito sobre os sentidos causado 
pela inalação de óxido nitroso –. A faixa pela inalação de óxido nitroso –. A faixa 
What Becomes of the BabysWhat Becomes of the Babys, do trabalho , do trabalho 
seguinte do seguinte do Dead Dead (AoxomoxoaAoxomoxoa, de 1969), , de 1969), 
é um exemplo dessa textura aplicada sobre é um exemplo dessa textura aplicada sobre 
os vocais. Apesar do radicalismo em apresen-os vocais. Apesar do radicalismo em apresen-
tar uma faixa extensa e cantada inteira com o tar uma faixa extensa e cantada inteira com o 
efeito dos vocais plugados no efeito dos vocais plugados no HammondHammond, , Aoxo-Aoxo-
moxoamoxoa é um trabalho que consegue dar ao som  é um trabalho que consegue dar ao som 

do do Dead Dead o equilíbrio necessário para a banda ga-o equilíbrio necessário para a banda ga-
nhar as rádios. A dosagem certa de experimenta-nhar as rádios. A dosagem certa de experimenta-

lismo e lirismo. Algumas faixas vão se estabelecer lismo e lirismo. Algumas faixas vão se estabelecer 
como clássicos da banda como a surrealista como clássicos da banda como a surrealista China China 

Cat Sunfl owerCat Sunfl ower e a balada lisérgico-lírica  e a balada lisérgico-lírica Mountains Mountains 
Of The MoonOf The Moon.

Os trabalhos de estúdio seguintes só vão confi rmar Os trabalhos de estúdio seguintes só vão confi rmar 
essa tendência, como na inspiração mais ainda essa tendência, como na inspiração mais ainda 

vinculada à tradição da canção vinculada à tradição da canção folkfolk que estru- que estru-
tura as composições de tura as composições de American BeautyAmerican Beauty 

e a pesquisa das raízes do e a pesquisa das raízes do blues blues 
e do e do coun-coun-
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trytry em  em 
Workingmen’s DeadWorkingmen’s Dead. Estes . Estes 

sim expressões de um momento visce-sim expressões de um momento visce-
ral que será conclusivo para a defi nição da ral que será conclusivo para a defi nição da 

musicalidade da banda; o equilíbrio entre uma musicalidade da banda; o equilíbrio entre uma 
linha radical de experimentalismo orientada pela re-linha radical de experimentalismo orientada pela re-
ferência à música de vanguarda no século XX com a ferência à música de vanguarda no século XX com a 

perspectiva da canção popular tomada como interfa-perspectiva da canção popular tomada como interfa-
ce sonora de acesso de um público maior. A mistura ce sonora de acesso de um público maior. A mistura 

deu certo e a banda começou a movimentar-se me-deu certo e a banda começou a movimentar-se me-
lhor no ambiente da indústria fonográfi ca. Daí em lhor no ambiente da indústria fonográfi ca. Daí em 

diante o diante o Grateful DeadGrateful Dead vai alternar lançamentos  vai alternar lançamentos 
que tentam reproduzir a atmosfera de que tentam reproduzir a atmosfera de happenin-happenin-

gsgs dos  dos showsshows gravados ao vivo com essa mistu- gravados ao vivo com essa mistu-
ra bem ponderada de experimentalismo com ra bem ponderada de experimentalismo com 

apelo popular dos discos produzidos inteira-apelo popular dos discos produzidos inteira-
mente em estúdio.mente em estúdio.

O lançamento na mesma época de O lançamento na mesma época de Ao-Ao-
xomoxoaxomoxoa do retrato captado ao vivo  do retrato captado ao vivo 

na atmosfera psicodélica do palco na atmosfera psicodélica do palco 
do do Filmore WestFilmore West (casa de espe- (casa de espe-

táculos de Bill Graham em San táculos de Bill Graham em San 
Francisco) fez de Francisco) fez de Live DeadLive Dead 

(1969) o modelo para outros (1969) o modelo para outros 
lançamentos como lançamentos como Bears Bears 
ChoiceChoice, , Steal Your FaceSteal Your Face, , 
Dead SetDead Set, , ReckoningReckoning, , 
Without A NetWithout A Net e todos  e todos 
os outros discos que os outros discos que 
procuraram captar procuraram captar 
a magia da intera-a magia da intera-
ção entre público ção entre público 
e banda caracterís-e banda caracterís-
ticas das apresenta-ticas das apresenta-
ções do grupo.ções do grupo.

Embora o Embora o Grateful Grateful 
Dead Dead tenha tocado tanto tenha tocado tanto 
no no Monterey Pop Festival Monterey Pop Festival 
quanto em quanto em WoodstockWoodstock, am-, am-
bos festivais que ficaram imor-bos festivais que ficaram imor-
talizados nas telas dos cinemas, talizados nas telas dos cinemas, 

o registro das apresentações de-o registro das apresentações de-
les nos dois casos ficou de fora na les nos dois casos ficou de fora na 

edição comercial dos filmes. No caso edição comercial dos filmes. No caso 
do do Monterey Pop FestivalMonterey Pop Festival, o , o DeadDead ficou  ficou 

ensanduichado entre a apresentação apo-ensanduichado entre a apresentação apo-
teótica do teótica do The WhoThe Who e a surpresa cósmica do  e a surpresa cósmica do 

Jimmy Hendrix ExperienceJimmy Hendrix Experience, que então se reve-, que então se reve-
lava ao mundo nos urros lancinantes extraídos lava ao mundo nos urros lancinantes extraídos 

da guitarra por Hendrix a golpes impiedosos de da guitarra por Hendrix a golpes impiedosos de 
microfonia explícita. Sobreviver às ondas sísmicas microfonia explícita. Sobreviver às ondas sísmicas 

provocadas por dois abalos dessa envergadura é por si provocadas por dois abalos dessa envergadura é por si 
só uma tarefa titânica – ainda mais quando os cabos dos só uma tarefa titânica – ainda mais quando os cabos dos 

microfones começam a dar choques no vocalista e a apare-microfones começam a dar choques no vocalista e a apare-
lhagem como um todo resolve não colaborar –. Resultado: os lhagem como um todo resolve não colaborar –. Resultado: os 

integrantes da banda ficaram profundamente descontentes com o integrantes da banda ficaram profundamente descontentes com o 
resultado musical da noite e vetaram a inclusão do registro em pelícu-resultado musical da noite e vetaram a inclusão do registro em pelícu-

la na montagem final. O mesmo aconteceu em la na montagem final. O mesmo aconteceu em WoodstockWoodstock. Uma chuva tor-. Uma chuva tor-
rencial começou a cair exatamente na hora da apresentação da banda e mais rencial começou a cair exatamente na hora da apresentação da banda e mais 

uma vez os cabos dos instrumentos se transformaram em serpentes elétricas. Hoje uma vez os cabos dos instrumentos se transformaram em serpentes elétricas. Hoje 
é possível ter acesso às imagens vetadas pela banda nos dois concertos por meio da é possível ter acesso às imagens vetadas pela banda nos dois concertos por meio da 

imensa comunidade de imensa comunidade de deadheadsdeadheads que existe na  que existe na internetinternet (conhecidos como ‘ (conhecidos como ‘netheadsnetheads’). ’). 

Outra boa pista de decolagem para o universo sinestésico dosOutra boa pista de decolagem para o universo sinestésico dos deadheads deadheads é o DVD  é o DVD Festival Ex-Festival Ex-
presspress. Lançado recentemente no Brasil por um preço inacreditável que colocou essa produção do . Lançado recentemente no Brasil por um preço inacreditável que colocou essa produção do 

começo da década de 1970 nas bancas de todo o País, começo da década de 1970 nas bancas de todo o País, Festival ExpressFestival Express é o registro documental da  é o registro documental da 
grande turnê que o grupo fez acompanhado do grande turnê que o grupo fez acompanhado do Big Brother and Holding CompanyBig Brother and Holding Company de Janis Joplin, do  de Janis Joplin, do 

Quicksilver Messenger ServiceQuicksilver Messenger Service, , Buddy GuyBuddy Guy e mais uma grande família de músicos – todos a bordo de  e mais uma grande família de músicos – todos a bordo de 
um trem na Great North Special, uma linha férrea que corta a costa Oeste montanhosa dos Estados um trem na Great North Special, uma linha férrea que corta a costa Oeste montanhosa dos Estados 

Unidos até o interior do Canadá –. A cada cidade uma apresentação e todos voltavam para o trem para Unidos até o interior do Canadá –. A cada cidade uma apresentação e todos voltavam para o trem para 
seguir a viagem. O vídeo mostra momentos raros como Janis cantando despreocupadamente enquan-seguir a viagem. O vídeo mostra momentos raros como Janis cantando despreocupadamente enquan-
to o trem corta a paisagem to o trem corta a paisagem Me And Bobby McGheeMe And Bobby McGhee, acompanhada por Jerry Garcia no violão. Vale a , acompanhada por Jerry Garcia no violão. Vale a 
pena aquela meia hora fuçando nos DVDs da banca de jornal que fi ca ali na esquina. Um pouco da pena aquela meia hora fuçando nos DVDs da banca de jornal que fi ca ali na esquina. Um pouco da 
eternidade acondicionada em plástico para deleite estético auditivo.eternidade acondicionada em plástico para deleite estético auditivo.

A década de 1970 foi o momento da consagração defi nitiva do A década de 1970 foi o momento da consagração defi nitiva do Grateful DeadGrateful Dead como uma  como uma jam-jam-
bandband (banda de improviso). As turnês cresceram e migraram até para outros continentes.  (banda de improviso). As turnês cresceram e migraram até para outros continentes. 

O grupo faz uma grande epopéia pelos palcos europeus e lança na época um LP triplo O grupo faz uma grande epopéia pelos palcos europeus e lança na época um LP triplo 
Europe 72Europe 72 – momento marcado pela morte do vocalista Ron Pig Pen, responsá- – momento marcado pela morte do vocalista Ron Pig Pen, responsá-

vel pela coloração vel pela coloração bluesblues do trabalho do  do trabalho do DeadDead até então –. Em função dos  até então –. Em função dos 
problemas de saúde de Pig Pen, Keith Godchaux já estava excur-problemas de saúde de Pig Pen, Keith Godchaux já estava excur-

sionando como tecladista de apoio da banda, passan-sionando como tecladista de apoio da banda, passan-
do logo em seguida a ocupar o lugar do logo em seguida a ocupar o lugar 

como mem-como mem-
bro integrante. A entrada bro integrante. A entrada 

dele marca a passagem do som do dele marca a passagem do som do 
DeadDead para um registro mais jazzístico – ten- para um registro mais jazzístico – ten-

dência que na época já estava sendo elaborada dência que na época já estava sendo elaborada 
também por Jerry Garcia nas parcerias com outros também por Jerry Garcia nas parcerias com outros 

músicos, como o tecladista Howard Whales, com músicos, como o tecladista Howard Whales, com 
quem gravou o primeiro trabalho solo de música instru-quem gravou o primeiro trabalho solo de música instru-
mental (mental (HooterollHooteroll) –.) –.

Embora a névoa púrpura do movimento Embora a névoa púrpura do movimento hippiehippie já tivesse  já tivesse 
se dissipado depois do escândalo de Watergate, o se dissipado depois do escândalo de Watergate, o Grateful Grateful 
Dead Dead conseguiu manter algo do espírito em função do surgi-conseguiu manter algo do espírito em função do surgi-
mento de uma verdadeira subcultura que envolve a vida e a mento de uma verdadeira subcultura que envolve a vida e a 
música da banda. É criada a primeira identidade mais conso-música da banda. É criada a primeira identidade mais conso-
lidada dos fãs da banda, que se organizam a partir de então lidada dos fãs da banda, que se organizam a partir de então 
na na Dead Freaks United Dead Freaks United – uma comunidade que mantém a lista – uma comunidade que mantém a lista 
de fãs atualizada sobre os concertos da banda e notícias so-de fãs atualizada sobre os concertos da banda e notícias so-
bre a turnê em curso no momento –. A organização favorece bre a turnê em curso no momento –. A organização favorece 
ainda mais a criação de uma verdadeira caravana que passa ainda mais a criação de uma verdadeira caravana que passa 
a acompanhar o deslocamento da turnê de cidade em cidade. a acompanhar o deslocamento da turnê de cidade em cidade. 
Para sobreviver nesse tipo de aventura, os fãs, agora já deno-Para sobreviver nesse tipo de aventura, os fãs, agora já deno-
minados minados deadheadsdeadheads passam a comercializar camisetas  passam a comercializar camisetas Tie-Tie-
dye dye (pintura colorida feita à base de nós com elásticos, tinta (pintura colorida feita à base de nós com elásticos, tinta 
e detergente industrial), comida natural, bijuterias e outros e detergente industrial), comida natural, bijuterias e outros 
badulaques. A tradicional cenabadulaques. A tradicional cena deadhead  deadhead montada antes montada antes 
dos dos showsshows nos estacionamentos cuja estética referencia o  nos estacionamentos cuja estética referencia o 
quanto pode o universo simbólico que se constituiu nas quanto pode o universo simbólico que se constituiu nas 
letras de Robert Hunter ou então no imaginário desenvol-letras de Robert Hunter ou então no imaginário desenvol-
vido por artistas gráfi cos como Rick Griffi n e Alton Kel-vido por artistas gráfi cos como Rick Griffi n e Alton Kel-
ley (falecido no último dia dois de junho) em cartazes de ley (falecido no último dia dois de junho) em cartazes de 
showsshows e nas capas dos discos do  e nas capas dos discos do DeadDead.

Obviamente o fôlego de uma banda que atraves-Obviamente o fôlego de uma banda que atraves-
sa mais de quatro décadas com o maior arquivo de sa mais de quatro décadas com o maior arquivo de 
apresentações gravadas ao vivo da história do apresentações gravadas ao vivo da história do rock rock 
é algo que implica em escolhas para dar conta do é algo que implica em escolhas para dar conta do 
recado. O que significa também que muita coisa é recado. O que significa também que muita coisa é 
deixada de fora. Enfim, a complexidade da cultura deixada de fora. Enfim, a complexidade da cultura 
deadheaddeadhead criou todo um conjunto de traços iden- criou todo um conjunto de traços iden-
titários singulares com os quais a professora e titários singulares com os quais a professora e 
pesquisadora Rebecca Adams, da Universida-pesquisadora Rebecca Adams, da Universida-
de da Carolina do Norte, desenvolve um tra-de da Carolina do Norte, desenvolve um tra-
balho de pesquisa sociológica sobre os as-balho de pesquisa sociológica sobre os as-
pectos gregários da subcultura. O resultado pectos gregários da subcultura. O resultado 
de suas pesquisas acabou por determinar de suas pesquisas acabou por determinar 
a criação de uma disciplina ministrada na a criação de uma disciplina ministrada na 
pós-graduação de Sociologia cujo nome pós-graduação de Sociologia cujo nome 
é Ciência Social é Ciência Social DeadheadDeadhead ( (http://www.http://www.
uncg.edu/~r_adamsuncg.edu/~r_adams). Ela também pu-). Ela também pu-
blicou um livro com o mesmo nome blicou um livro com o mesmo nome 
da disciplina.da disciplina.

O nome de Jerry Garcia está asso-O nome de Jerry Garcia está asso-
ciado a todo esse universo assim ciado a todo esse universo assim 
como o nome de Garrincha ao como o nome de Garrincha ao 
futebol e o de Chaplin à sensi-futebol e o de Chaplin à sensi-
bilidade no cinema. Aliás, foi bilidade no cinema. Aliás, foi 
nessa forma de expressão nessa forma de expressão 
que o diretor Brent Meeske que o diretor Brent Meeske 
captou o signifi cado da mor-captou o signifi cado da mor-
te de Jerry Garcia no docu-te de Jerry Garcia no docu-
mentário rodado em 1995: mentário rodado em 1995: 
The End of The RoadThe End of The Road. Uma . Uma 
legião de fãs lota o legião de fãs lota o Gol-Gol-
den Gate Parkden Gate Park em San  em San 
Francisco para dar adeus Francisco para dar adeus 
ao ao Captain TripsCaptain Trips (como  (como 
era conhecido Jerry Gar-era conhecido Jerry Gar-
cia no Haight-Ashbury). cia no Haight-Ashbury). 
O documentário é o re-O documentário é o re-
gistro do nascimento gistro do nascimento 
de um mito defi nitivo de um mito defi nitivo 
da contracultura ame-da contracultura ame-
ricana, presente seja ricana, presente seja 
no nome de um aste-no nome de um aste-
róide seja no sabor de róide seja no sabor de 
cereja do sorvetecereja do sorvete Ben  Ben 
& Jerry’s& Jerry’s, marca que , marca que 
conquistou uma pre-conquistou uma pre-
sença muito forte no sença muito forte no 
ramo com o sabor ramo com o sabor Cher-Cher-
ry Garciary Garcia. De alguma . De alguma 
maneira o maneira o Jerry’s DayJerry’s Day é  é 
um acontecimento que um acontecimento que 
aponta para uma linha aponta para uma linha 
que atravessa o imaginá-que atravessa o imaginá-
rio americano e que atua-rio americano e que atua-
liza desde a barba crespa liza desde a barba crespa 
e sorridente de Walt With-e sorridente de Walt With-
man até o chapéu coco do man até o chapéu coco do 
palhaço psicodélico Wavy palhaço psicodélico Wavy 
Gravy num modo de vida Gravy num modo de vida 
diametralmente oposto ao diametralmente oposto ao 
triste semblante sisudo que triste semblante sisudo que 
decanta da imagem de todos decanta da imagem de todos 
os Bushes, Reagans e Nixons os Bushes, Reagans e Nixons 
que provocam a xenofobia em que provocam a xenofobia em 
todo o mundo. A desobediência todo o mundo. A desobediência 
civil doscivil dos deadheads deadheads disfarçada  disfarçada 
de inconseqüência nômade e de inconseqüência nômade e 
a caravana deles que se des-a caravana deles que se des-

loca não só no espaço, mas loca não só no espaço, mas 
também no tempo. Como no também no tempo. Como no 

refrão de Jerry Rubin, líder refrão de Jerry Rubin, líder 
militante da contracultu-militante da contracultu-

ra nos anos 60: ra nos anos 60: We Are We Are 
EverywhereEverywhere!

* Doutor pela ECA (Escola 
de Comunicação e Artes) 

da USP, professor de jor-
nalismo em instituições 

da região Oeste do Es-
tado e jornalista da 
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Félix descobre que Rita 
quer a tutela de Angelina. Júlio acon-
selha Félix a forjar um fl agrante de 
adultério para Rita. Bruno lamenta 
não poder ensinar futebol ao fi lho. Bru-
no diz a Bodão que Gustavo tem que 
criar o fi lho dele.  

TERÇA - Bruno diz a Bodão que vai unir 
Angelina e Gustavo. Andréas bola um 
plano para exibir o vídeo de Débora no 
colégio. Angelina e Gustavo chegam 
ao encontro marcado por Bruno. An-
gelina lê um bilhete em que Bruno diz 
que eles devem fi car juntos. 

QUARTA - Gustavo diz a Bruno que não 
voltará a namorar Angelina. Félix, sem 
se identifi car, liga para Rita e Joaquim 
dizendo que Angelina e Gustavo estão 
passando mal. Júlio diz a Félix que tirou 
fotos de Joaquim e Rita juntos no hotel. 

QUINTA - Pedro pede para Raiden des-
cobrir qual computador colocou na 
internet o vídeo de Débora. Pedro vê 
Paulo na lan house, acessando o blog 

do vídeo. Pedro diz a um poli-
cial que tem uma denúncia. 

Bruno atravessa sozinho 
uma rua e cai da cadeira.

SEXTA - Gustavo salva 
Bruno de um atropelamen-
to. Os policiais prendem 
Paulo. Daisy recebe um 
envelope anônimo com as 
fotos de Joaquim e Rita. 
Daisy pede explicações a 
Joaquim pelas fotos com 
Rita. Angelina diz a Bruno 
que quer fi car com ele.

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA
DE PEDRA
SEGUNDA - Julieta morre. 
Nely se insinua para Arthur 
X. Nely diz a Arthur X que 

está grávida dele. Cícero invade a casa 
de Natércio. Arthur X pede a Otávia que 
lhe mostre um desenho de Laura sem 
que ela saiba. Eduardo e Virgínia vêem 
Margarida e Conrado chegando em 
casa. Arthur X pede a Daniel que resol-
va o problema da gravidez de Nely.  

TERÇA - Daniel se recusa. Cícero e 
Letícia encontram entre os objetos de 
Julieta as fotos de Daniel com Teodo-
ra. A polícia invade a casa de Daniel 
procurando vestígios de ilegalidade. 
Daniel é preso. Laura pede a Natércio 
que tire Daniel da cadeia. Daniel fi ca 
surpreso ao ver Natércio e diz que não 
contratou os serviços dele.

QUARTA - O delegado libera Daniel. Da-
niel diz a Laura que as fotos são uma ar-
mação para separá-los. Arthur X mostra 
a Nely, Otávia e Marisa os croquis de sua 
próxima coleção. Frau Herta dá a Lucia-
na o dinheiro para o aparelho auditivo de 
Faísca. Daniel pergunta a Natércio qual 
é a relação dele com as fotos.

QUINTA - Natércio fi nge não reconhecer 
as fotos. Franzé oferece a Elzinha o di-
nheiro que Arthur X deu a ele. Aurora 
pressiona Luciana para que ela confes-
se que é a mãe de Gracinha e Faísca. 
Ferdinando entra escondido na man-
são dos Prado. Margarida termina o na-
moro com Eduardo. Ferdinando rouba 
alguns croquis de Laura.  

SEXTA - Luciana confessa a Aurora que é 
mãe de Faísca e Gracinha. Aurora decide 
contar a verdade para as crianças. Rogé-
rio diz a Laura e Letícia que Natércio não 
deu entrada na papelada de abertura da 
maison. Elzinha conta a Daniel que Lucia-
na e Frau Herta escondem um segredo. 

SÁBADO - Rogério entrega a Laura o 
registro da Maison Laura Toledo. Daniel 
vê uma das modelos com o vestido, que 
é uma cópia do criado por Laura. Arthur 
X diz que é uma das peças de sua nova 
coleção. Uma modelo desfi la o modelo 
copiado de Laura. Laura chega à coleti-
va com o mesmo vestido.

BELEZA PURA
SEGUNDA - Betão aconselha Joana a 

conversar com Helena. Felipe desconfi a 
de uma armação e foge antes de vender 
o diamante. Joana recebe um convite 
para a festa à fantasia de Arturo Pérez. 
Sônia também recebe um convite de Ar-
turo Pérez. Joana pergunta a Helena qual 
sua verdadeira relação com Renato.  

TERÇA - Helena admite que já se inte-
ressou por Renato. Joana convida Re-
nato para acompanhá-la na festa de 
Arturo. Olavo aborda Felipe para saber 
sobre o diamante. Tomás chega à fes-
ta de helicóptero e dedica o evento a 
todos os presentes. O carro de Alex en-
guiça. Tomás chama Sônia de Estela. 

QUARTA - Tomás diz a Sônia que apa-
receu para matar as saudades. Tomás, 
mascarado, aborda Joana. Sônia leva 
Joana embora. Sônia conta a Meu Bem 
que reencontrou Tomás. Fernanda diz 
a Klaus que não quer mais namorá-lo. 
Sônia se desespera ao ver Orlandino 
saindo da casa de Joana. Sônia decide 
contar a verdade a Joana.

QUINTA - Sônia diz a Joana que Tomás 
voltou para se vingar. Meu Bem estra-
nha ao ver Tomás tentando se aproxi-
mar de Dominique. Gaspar dispensa o 
convite de Bia para jantar. Sônia diz a 
Joana que irá vender sua parte da clí-
nica para pagar Tomás. Rakelli fl agra 
Robson e Sheila na piscina. O carro de 
Guilherme pega fogo.

SEXTA - Raul leva Maria para longe. 
Norma consegue a liberdade condi-
cional por bom comportamento. Sônia 
não consegue evitar que Klaus saia de 
casa. Márcia se espanta ao ver Luiza 
com o diamante. Sônia e Joana ten-
tam descobrir o paradeiro de Klaus. 
Tomás vai à casa de Sônia e dá a en-
tender que sabe sobre Klaus.

SÁBADO - Tomás avisa que assim que 
Sônia quitar toda sua dívida tudo vol-
tará ao normal. Joana ouve Renato 
elogiando Helena/Mateus. Joana diz a 
Betão que acha que Renato sabe que 
Mateus/Helena é mulher. Klaus aceita 
carona de Tomás. Alex pega o diaman-

te. Guilherme descobre que a explosão 
no carro foi sabotagem.  

A FAVORITA 
SEGUNDA - Flora provoca Donatela, que 
é levada por Dodi para fora da igreja. Zé 
Bob fl agra Dodi, Flora e Silveirinha em 
um restaurante de luxo. Donatela acu-
sa Flora de manter Pedro inconsciente. 
Lara chama Donatela de assassina e a 
expulsa do hospital. Donatela diz a Pe-
dro que irá acabar com Flora. 

TERÇA - Dodi convence Salvatore a 
mudar novamente seu depoimento. 
Lara desabafa com Gonçalo e Irene so-
bre a forma como falou com Donatela. 
Gonçalo a aconselha a se afastar de 
Flora e Donatela. Zé Bob decide fazer 
a cobertura jornalística do depoimen-
to de Donatela na delegacia. 

QUARTA - Dodi protege Donatela do 
assédio da imprensa. Zé Bob implora 
que Donatela converse com ele antes 
de entrar na delegacia. Irene sugere 
a Gonçalo que Flora e Pedro passem 
a morar com eles. Gonçalo não con-
corda. Zé Bob descobre o endereço de 
Salvatore e começa a segui-lo. Salva-
tore é assassinado. 

QUINTA - Zé Bob diz ao delegado que es-
tava seguindo Salvatore. Zé Bob explica 
que não foi Donatela quem atirou e que 
a ouviu acusando Flora de ter feito o dis-
paro. Tuca estranha, já que as digitais 
na arma são de Donatela. Gonçalo diz a 
Irene que está na hora de convidar Flora 
para conversar com ele. 

SEXTA - Halley lê sobre o assassinato 
de Salvatore no jornal e avisa Cilene 
que ela pode ser a próxima vítima. 
Orlandinho chama Céu para acom-
panhá-lo em um evento da família. 
Orlandinho apresenta Céu à família 
como sua namorada. Céu seduz Hal-
ley. Gonçalo encontra Donatela no 
estacionamento de um shopping.

SÁBADO - Gonçalo diz a Donatela que 
está ao seu lado. Donatela conta a Gon-
çalo que Flora e Dodi são cúmplices. 

Donatela vê que 
caiu em uma armadi-

lha e foge. Os seguranças vão 
atrás dela. Gonçalo vai à casa de Pe-
dro atrás de Donatela. Donatela encon-
tra Lara na universidade.

OS MUTANTES
SEGUNDA - Clara liga para o pai. Guiga 
e Viviane se emocionam ao falar com 
Clara. Marcelo não agüenta a ansieda-
de e resolve encontrar Tati no caminho. 
Os dois se vêem de longe e correm um 
para o outro. Marcelo e Tati se emocio-
nam muito com o reencontro. 

TERÇA - Cris se coloca em posição de 
luta. A porta é arrombada e entram 
os vampiros Drácula, Bram, Stoker e 
Tsepes. Vlado avisa que Ísis terá que 
aceitá-lo do jeito dele. Gabriela diz que 
Gaspar está doente de amor e avisa 
que somente Luna poderá salvá-lo. 

QUARTA - Samira começa a brilhar in-
tensamente e seus olhos soltam raios. 
A algema arrebenta com a força da luz 
e Samira se livra de Beto. Ela sai cor-
rendo para tentar salvar Juli e impedir 
que as mães fujam com os bebês. 

QUINTA - Cris está cercado por Tse-
pes e Stoker. Iara está acuada por 
Drácula. Samira e Perpétua lutam 
com raios. Samira não vê que Leonor 
e Bianca estão fugindo. Samira volta-
se para Mariana, que diz que é sua 
mãe. Noé vê Maria desacordada. 

SEXTA - Tati não abre mão de ir para 
ilha com Marcelo. Telê consegue cap-
tar os pensamentos de Gór e desco-
bre que Juli é uma extraterrestre. Juli 
está irritada com a fuga de Leonor e 
Bianca. Beto pensa em como pode 
fugir do laboratório. 

SÁBADO - Telê diz que os extrater-
restres têm um plano para dominar 
o mundo. O alarme dispara e Juli vê 
pelo monitor Cléo e Toni se aproxi-

m a n d o . 
Bianca e 

Leonor ten-
tam recuar 

do lobisomem. 
Elas pedem ajuda para os bebês.

 

ÁGUA NA BOCA

SEGUNDA - Guido conta para Érika 
que Luca fugiu com Dani. Alex des-
cobre onde Dani e Luca estão e vai 
atrás deles. Severino diz que dará seu 
apoio a Raí quando seu fi lho nascer. 
Akira agradece Akemi por não ter ido 
embora de casa. 

TERÇA - Guta chega em casa com 
vários remédios. Cido decide doá-
los aos sem-teto para ajudar em sua 
campanha. Renée tenta contar para 
Lulu que não está grávida. Alex diz a 
Dani que aceita casar com ela. Ake-
mi conta para Carlo que está grávi-
da. Ele fi ca chocado. 

QUARTA - Zeca diz para Renée que 
assumiria o fi lho se ela quisesse. 
Ela conta que não tem fi lho nenhum. 
Carlo diz para a mãe que ela não es-
tava junto quando ele precisou. Kei-
ko promete conversar com Manoe-
la. Luca chega irritado e quer falar 
com Maria. 

QUINTA - Dani e Érika marcam um 
encontro. Alex diz para Érika que Dani 
terá uma grande surpresa em sua 
lua-de-mel. Keiko revela para Kim 
que Akemi é sua fi lha. Lulu e Philippe 
acompanham Cido em um evento da 
sua nova campanha para vereador. 

SEXTA - Peterlongo quer conversar 
com Kim sobre Keiko. Dani quer que 
Érika volte a trabalhar no Paris. Éri-
ka conta para Alex de que será ma-
drinha de Dani. Maria diz para Luca 
que não confi a em Érika. Renée 
tenta ligar para Raí, mas ele joga o 
celular contra a parede. 

SÁBADO - Não há exibição.

CIDADE
DOS SONHOS

David Lynch

Justin Theroux,

Naomi Watts, Laura
 Harring, Ann Miller

Cannes (Direção),
Bafta (Edição)

145 min.

EUA, 2001. Cor

Violent Femmes

Violent Femmes

1982

Rock'n Roll/ Pós-Punk

Indicado por:

Vander Colombo

Lynch acrescentou 40 minutos de fi lma-

gens a um projeto piloto de série televisi-

va engavetado e fez uma obra-de-arte. 

Cidades dos Sonhos é um noir moderno 

carregado de simbologia, não-linear e de 

uma intrincada estrutura temporal, ca-

racterísticas comuns à fi lmografi a desse 

diretor, dessa vez apontadas como críti-

ca ao mundo hollywoodiano.

Betty (Naomi) quer ser uma grande atriz 

e vai para Los Angeles em busca do so-

nho. Sem muito dinheiro, fi cará na casa 

da tia, que foi viajar. No imóvel, depara-se 

com uma intrusa: Rita (Laura), uma mis-

teriosa mulher que perdeu a memória 

após um acidente de carro e que acabou 

por se resguardar ali. As duas tornam-se 

amigas e partem em busca de informa-

ções sobre o ocorrido e de explicações 

para a pequena fortuna e a chave azul 

que Rita traz na bolsa.

Fique atento ao despertar de um sonho, 

pois é o ponto de partida para delírios e 

fl ashbacks nem sempre anunciados; iden-

tifi car esse ponto facilita a compreensão 

da obra. Os 20 minutos do terceiro ato ex-

plicam a trama, mas geralmente dão um 

nó no espectador de primeira viajem. Se 

precisar, há dez dicas do diretor na Internet 

que facilitam as coisas. Lembre-se, Lynch 

é um gênio a trabalhar com a percepção, 

nenhuma cena é impensada, jamais inútil. 

A teoria psicanalítica de Freud pode ser 

considerada. A maioria das ações se pas-

sa em pesadelos e sonhos como refl exos 

do inconsciente. A dúvida em relação à 

sexualidade, o desejo intenso pelo su-

cesso e reconhecimento e os problemas 

parentais surgem como ações do incons-

ciente mediadas pelo ego. 

Se interessar mais, procure o intrigante 

Eraserhead (1971) e Veludo Azul (1986). 

Se quiser algo mais palatável, O Homem 

Elefante (1980), resultado da parceria 

inusitada com Mel Brooks e que rendeu 

oito indicações ao Oscar. Passe longe do 

desnecessário Duna (1984).

Meia-boca
                   Tolerável
         Discutível

             Potável
Praticamente
       música
Só vale a capa

Esse Violent Femmes chegou às minhas mãos 
com a responsabilidade de um representante do 
que chamam de pós-punk, terminologia que na-
turalmente me soou elogio, já que não guardo con-
siderável apreço pela música que leva tal radical. 
Mesmo que a maioria dos ruídos que ouço tenham 
vindo daí. De qualquer forma, ainda parecia ser prelú-
dio da necessidade do método Ludovico de assimilação, 
tal qual Alex foi submetido em Laranja Mecânica.

Creio que justamente por não serem ‘punks de carteirinha’ a 
primeira audição fl uiu fácil chegando ao agradável. Há, de fato, 
reminiscências dos três acordes dogmáticos entremeio aos de-
salinhos das melodias pseudo-rebeldes, mas nada que atrapalhe. 
O todo está longe de guitarras arranhadas e desnecessários gritos 
desperucados. Crédito para eles. É praticamente um The Wonders 
nervoso sem distorção com um vocal meio... sei lá, Sex Pistols ou um 
Joy Division entusiasmado (!?). Blister On The Sun e Gone Daddy Gone 
são quase a That Thing You Do da década de oitenta (ok, apelei).

Agora é sério. Apesar de nascerem no período denominado segun-
da era do pós-punk inglês, de 1980 a 1983, o baixo um tanto mais 
trabalhado e destacado remonta a primeira fase, de 1977 ao início 
dos 1980. No mais, está tudo lá, as letras misturando um resquício 
de sombrio com um otimismo a ritmos dançantes, tal como a já 
citada Gone Daddy Gone, e infl uências do reggae e do ska, gêneros 
que obtiveram grande difusão naqueles idos, e que aqui podem ser 
conferidos na faixa Please, do not go. Interessante mesmo é a infl u-
ência folk e a levada meio indie rock que garantem a audibilidade do 
negócio por mais de uma vez.

O problema que tive na audição do VF foi com o vocal. É verdade que 
muitas coisas que ouço condenam a reclamação, então não estendo 
o comentário. Em algumas partes de Add It Up lembrei do Jim Carrey 
com aquela voz trêmulo-nasal cantando Somebody To Love num dos 
fi lmes da parte duvidosa da fi lmografi a que assina. Enfi m.

É isso. Violent Femmes está entre os poucos que cresceram da inflexibilidade 
do princípio do ser simples, que souberam trabalhar com a absorção dos cos-

tumes pela indústria cultural e que foram devidamente recompensados 
com o Disco de Platina. Sim, é um bom e bem feito álbum, 

mas, assim, legal para ouvir uns dias, descar-
tável no fim da semana, lembrável 

hora ou outra.

Sou sincera em abas-
tecer as vastas críticas que 

certamente virão crescentes do comen-
tário que segue. Não sejam, entretanto, antecipa-

dos. Prefi ro falar que Violent Femmes não é nada demais 
antes de falar qualquer coisa de mal. Até porque, como 
posso explicar, nada de muito expressivo há para comen-
tar a partir da audição das 13 músicas que estão no CD 
homônimo da banda. Estão, assim, por estar.

Um pulinho no site da banda pode lhe dizer coisas dife-
rentes. Termos-açoite iguais a: “os avôs do folk-punk”; 
“improvisadores do rock dadaísta”; “fósseis calcifi cados 
da angústia jovem”; “raízes americanas minimalistas”; 
“a personifi cação sônica da ansiedade”; “porta-vozes do 
mal-comportamento”. Bem, quanto a algumas coisas eu 
nem posso comentar, mas o meu parecer vai a seguir.

Bendita a hora em que resolveram ser pós-punk, embora 
ainda mais louvável o momento em que se decidiram pela 
infl uência folk. Há em mim uma irresistível tendência a 
bater o pé junto à melodia e acompanhar a cabeça de um 
lado para o outro, a pensar que as raízes são coisas lindas, 
mesmo que na hora eu não chegue a analisar quais, de 
onde ou de quem seriam elas.

Só que veja bem: tudo tem limite. Folk e punk são um 
tanto água e óleo. Não que eu tenha exatamente algo 
contra o segundo, mas é que o folk tem uma harmonia 
que simplesmente nunca pertenceria aos três acordes 
do punk – talvez porque os entusiastas assim quises-
sem e, vá lá!, têm as razões deles –. Até o bucólico 
das letras folk destoam do apelo imediato dos dize-
res punk. Poderia muito bem dizer que as letras da 
banda são de um romantismo juvenil desbocado. 
E muito funcional ao público pretendido. Na faixa 
Confessions, por exemplo, os rapazes só querem 
alguém que os faça sentir menos só. Tocante.

Gosto também do rock acústico apresentado em al-
gumas faixas. Fez com que eu as ouvisse com mais 
gosto. Encontrei a referência, aliás, procurando pelo 
minimalismo que eles disseram possuir. Hmm... Tá. 
Eu diria que é discutível, mas não duvido de mais 
nada. Penso, entretanto, que é melhor eu procurar 
mais sobre a vertente. Afi nal, meus conhecimen-
tos sobre isso são restritos a um pouco de Philip 
Glass e de Steve Reich. E olha lá.

Minha ansiedade não foi satisfeita ou cantada 
e neles eu não reconheci minha angústia ju-
venil. Tudo bem. Deixe que eles sigam o ca-
minho iguais a bolhas ao sol, que eu estou 

bem por aqui.

N velas 
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do na avenida, mas elas tão vendo a travesti. 
Então é complicado...”.

Finalmente, em Café da Manhã em Plutão, Pa-
trick, um menino deixado pela mãe na porta de 
uma casa paroquial na Irlanda, é adotado por 
uma alcoólatra que, ao descobrir a homosse-
xualidade dele, o rejeita. Patrick, porém, se 
desvencilha tanto do preconceito quanto do 
próprio confl ito irlandês nos anos 1970, recor-
rendo à imaginação com pequenas mentiras 
inocentes que o protegem da vida como ela 
se apresenta. O fi lme é belissimamente co-
mandado por Neil Jordan (Traídos Pelo De-
sejo, Entrevista com o Vampiro) e dispõe 
da atuação magistral de Cilliam Murphy 
no papel principal. As cores lembram tra-
balhos de Pedro Almodóvar, sem cair ja-
mais na narrativa pejorativa, num trato 
carinhoso aos personagens.

Café da Manhã em Plutão, de Neil 
Jordan, será exibido neste sábado, 
dia 09/08, às 19h30, no Sesc Ci-
neclube Silenzio em Cascavel. A 
entrada é gratuita.
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Mente engenhosa, progressista e 
idéias claras infl uenciarão sua vida. 
Tudo indica que neste período você 
passará por momentos de felicida-
de com a pessoa amada.

Alguma coisa, mesmo insignifi can-
te, não vai corresponder a sua ex-
pectativa. Mas você corresponderá 
ao seu dever com naturalidade e po-
sitivismo; fi rmeza e perseverança.

Faça o que puder para aumentar as 
amizades ou conservar as que já 
fez. Evite atritos com quem quer que 
seja, a fi m de não criar inimigos, se-
jam eles declarados ou ocultos. 

Um obstáculo criado por uma pessoa 
inconseqüente pode surgir no traba-
lho. Você saberá como contornar o 
problema. Sua dedicação será reco-
nhecida e poderá ser promovido.

Tire da mente as más intenções e o 
pessimismo. Coloque no lugar uma 
dose de otimismo e força de vonta-
de que tudo vai melhorar. Cuide para 
reservar um tempo para você.

Procure levar os planos por um ca-
minho seguro e tranqüilo, pois a 
fase que se inicia muito o favorece-
rá neste sentido. Êxito amoroso, em 
jogos, sorteios e na loteria.

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Melhoria geral. Felicidade amorosa, 
alegrias proporcionadas por crian-
ças e lucros com negócios imobiliá-
rios. Tudo que fi zer refl etirá sobre a 
família. Pense em coisas boas.

Será improdutivo preocupar-se com o 
que os outros possam fazer ou dizer a 
seu respeito. Mais vale uma orienta-
ção do que uma crítica amarga. Pro-
blemas familiares. Cuide do corpo.

Início de um novo ciclo anual na sua 
vida. Plena vitalidade física e con-
fi ança. Período favorável para ativi-
dades que digam respeito as suas 
motivações mais profundas. 

Boas coisas vão acontecer hoje para 
você. O planeta Vênus vai oferecer 
excelentes chances de realizar o 
que pretende, principalmente as 
que planeja há muito tempo.

Ótima oportunidade no setor comer-
cial, com probabilidade de lucros. 
Bom para família e sentimentos. Sua 
saúde será bastante boa, o que lhe 
dará maior disposição ao trabalho.

Hoje poderá elevar-se no plano so-
cial, pelo que fi zer ou pela colabora-
ção que receber de pessoas amigas. 
Novos conhecimentos e alegrias es-
tão em perspectiva. 

uma casa paroquial na Irlanda, é adotado po
uma alcoólatra que, ao descobrir a homosse
xualidade dele, o rejeita. Patrick, porém, se
desvencilha tanto do preconceito quanto do
próprio confl ito irlandês nos anos 1970, recor-
rendo à imaginação com pequenas mentiras
inocentes que o protegem da vida como ela 
se apresenta. O fi lme é belissimamente co-
mandado por Neil Jordan (Traídos Pelo De-
sejo, Entrevista com o Vampiro) e dispõe 
da atuação magistral de Cilliam Murphy 
no papel principal. As cores lembram tra-
balhos de Pedro Almodóvar, sem cair ja-
mais na narrativa pejorativa, num trato 
carinhoso aos personagens.

Café da Manhã em Plutão, de Neil 
Jordan, será exibido neste sábado, 
dia 09/08, às 19h30, no Sesc Ci-
neclube Silenzio em Cascavel. A
entrada é gratuita.

IBRA 

geral. Felicidade amorosa, 
roporcionadas por crian-

os com negócios imobiliá-
que fi zer refl etirá sobre a 

CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Viagem ao Centro da Terra Sala 1: Viagem ao Centro da Terra 
– O Filme (legendado)– O Filme (legendado) – aventura 
– sexta 14h15 e 16h30; sábado, 
domingo e quarta 14h30 e 19h; 
segunda e terça 14h15 e 16h30; 
quinta 14h15 e 16h30.

Casamento em Dose Dupla (legen-Casamento em Dose Dupla (legen-
dado)dado) – comédia – sexta 19h10 e 
20h50; sábado, domingo e quarta 
16h15 e 20h45; segunda e terça 
20h30; quinta 19h10 e 20h50.

Sala 2: Hancock (legendado)Sala 2: Hancock (legendado) – ação 
– sexta 14h30, 16h15, 19h e 20h40; 
sábado, domingo e quarta 14h45, 
16h30, 19h20 e 21h; segunda e ter-
ça 14h, 15h40, 19h e 20h40; quinta 
14h30, 16h15, 19h e 20h40.

Cascavel JL Shopping Cascavel JL Shopping 

Sala 1: A Múmia – Tumba do impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aven-
tura – diariamente 14h10, 16h30, 
18h50 e 21h10.

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Tre-Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (legendado)vas (legendado) – ação – sexta, sába-
do, domingo e quarta 15h, 18h e 21h; 
segunda, terça e quinta 18h e 21h.

Sala 3: Kung Fu Panda (dublado)Sala 3: Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – diariamente 14h10, 16h e 17h50.

Hancock (legendado)Hancock (legendado) – ação – diaria-
mente 19h40 e 21h30.

Sala 4: Viagem ao Centro da Terra (le-Sala 4: Viagem ao Centro da Terra (le-
gendado)gendado) – aventura – sexta, sábado, 
domingo e quarta 14h, 15h50, 17h40, 
19h30 e 21h20; segunda, terça e 
quinta 17h40, 19h30 e 21h20.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 1: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – sexta e sá-
bado 14h30, 17h35, 21h40 e 23h45; 
domingo 11h25, 14h30, 17h35, 
21h40 e 23h45; segunda a quinta 
14h30, 17h35, 21h40 e 23h45.

Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-

mente 15h30, 18h35 e 21h40.

Space Chimps – Micos no Espaço (du-Space Chimps – Micos no Espaço (du-
blado)blado) – animação – sexta, sábado e 
domingo 11h40 e 13h35; segunda a 
quinta 13h35.

Barigüi 3: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamente 
13h30 e 16h35.

Hancock (legendado)Hancock (legendado) – ação – sexta e 
sábado 19h45, 21h50 e 00h; domin-
go a quinta 19h45 e 21h50. 

Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Vegas Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Vegas 
(legendado)(legendado) – comédia romântica – 
diariamente 17h40 e 22h10.

Viagem ao Centro da Terra – O Filme Viagem ao Centro da Terra – O Filme 
(dublado) (dublado) – aventura – sexta, sábado 
e domingo 12h35, 15h e 20h05; se-
gunda a quinta 15h e 20h05.

Barigüi 5: A Múmia – Tumba do Im-Barigüi 5: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (dublado)perador Dragão (dublado) – aventu-
ra – sexta e sábado 13h40, 16h15, 
18h40, 21h10 e 23h50; domingo 
11h15, 13h40, 16h15, 18h40, 21h10 
e 23h50; segunda a quinta 13h40, 
16h15, 18h40 e 21h10.

Barigüi 6: A Múmia – Tumba do Impe-Barigüi 6: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– sexta, sábado e domingo 11h55, 
14h20, 17h05, 19h35 e 22h; segunda 
a quinta 14h20, 17h05, 19h35 e 22h.

Barigüi 7: Arquivo X – Eu Quero Acre-Barigüi 7: Arquivo X – Eu Quero Acre-
ditar (legendado)ditar (legendado) – fi cção – sexta e 
sábado 19h30, 21h45 e 00h05; do-
mingo a quinta 19h30 e 21h45.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – sex-
ta, sábado e domingo 12h10, 14h35 
e 17h10; segunda a quinta 14h35 e 
17h10.

Barigüi 8: Kung Fu Panda (dublado)Barigüi 8: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – sexta, sábado e do-
mingo 12h, 14h10, 16h20, 18h25, 
20h30 e 22h30.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: A Múmia – Tumba do Im-Estação 1: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – aven-
tura – diariamente 12h40, 15h05, 
17h30, 20h e 22h30.

Estação 2: Kung Fu Panda (du-Estação 2: Kung Fu Panda (du-
blado)blado) – animação – diariamente 
12h20, 14h25, 16h30, 18h35, 
20h35 e 22h40.

E s t a ç ã o E s t a ç ã o 
3: Batman – O Cavaleiro das Tre-3: Batman – O Cavaleiro das Tre-

vas (legendado)vas (legendado) – ação – diariamen-
te 18h50 e 21h55.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – diaria-
mente 12h, 14h10 e 16h40.

Estação 4: Arquivo X – Eu Quero Estação 4: Arquivo X – Eu Quero 
Acreditar (legendado)Acreditar (legendado) – diariamente 
15h10, 17h25, 19h50 e 22h10.

A Ilha da Imaginação (dublado)A Ilha da Imaginação (dublado) – aven-
tura – diariamente 13h.

Estação 5: A Múmia – Tumba do Im-Estação 5: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (dublado)perador Dragão (dublado) – aventura 
– sexta a quarta 12h, 14h25, 16h50, 
19h25 e 21h40; quinta 12h, 14h25, 
16h50 e 19h25.

Estação 6:  A Múmia – Tumba do Im-Estação 6:  A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – aven-
tura – diariamente 13h30, 15h55, 
18h20, 20h45 e 23h10.

Estação 7: Batman – O Cavaleiro das Estação 7: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – diariamente 
13h15, 16h20, 19h35 e 22h50.

Estação 8: Hancock (legenda-Estação 8: Hancock (legenda-
do)do) – ação – diariamente 19h45, 
21h45 e 23h50.

Space Chimps – Micos no Espaço (du-Space Chimps – Micos no Espaço (du-
blado) blado) – animação – diariamente 12h, 
13h55, 15h45 e 17h50.

Estação 9: Viagem ao Centro da Estação 9: Viagem ao Centro da 
Terra – O Filme (dublado)Terra – O Filme (dublado) – aven-
tura – diariamente 13h15, 15h20, 
17h20 e 19h25.

Viagem ao Centro da Terra – O Filme Viagem ao Centro da Terra – O Filme 
(legendado)(legendado) – aventura – diariamente 
21h30 e 23h35.

Estação 10: Batman – O Cavaleiro das Estação 10: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 14h35, 17h40, 20h50 e 00h.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (dublado) rador Dragão (dublado) – aventura – 
sexta 17h50, 20h10 e 22h30; sába-
do e domingo 15h30, 17h50, 20h10 
e 22h30; segunda a quinta 17h50, 
20h10 e 22h30.

Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O 
Filme (legendado) Filme (legendado) – aventura – diaria-
mente 20h e 22h.

Sala 3: Batman – O Cava-Sala 3: Batman – O Cava-
leiro das Trevas (dublado)leiro das Trevas (dublado) – sexta 
19h15 e 22h15; sábado e domingo 
16h15, 19h15 e 22h15; segunda a 
quinta 19h15 e 22h15.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado)Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – 
animação – diariamente 17h30 e 
19h30.

Jogo de Amor em Las Vegas (legen-Jogo de Amor em Las Vegas (legen-
dado)dado) – comédia romântica – diaria-
mente 21h45.

Cineplex  Cineplex  

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

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – dia-
riamente 15h e 17h30.

Sala 2: Kung Fu Panda (dublado)Sala 2: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 17h40, 
19h40 e 21h50.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado)(dublado) – animação – diariamente 
15h30.

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

Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 4: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– sexta 17h, 19h20 e 21h40; sába-
do e domingo 14h40, 17h, 19h20 e 
21h40; segunda a quinta 17h, 
19h20 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Kung Fu Panda (du-Sala 1: Kung Fu Panda (du-
blado)blado) – animação – sexta 
19h30; sábado e domingo 
16h30 e 19h30, segunda a 
quinta 19h30.

Jogo de Amor em Las Jogo de Amor em Las 
Vegas (legendado)Vegas (legendado) – co-
média romântica – diaria-
mente 21h10.

Sala 2: Viagem ao Centro Sala 2: Viagem ao Centro 
da Terra (legendado)da Terra (legendado) – 
aventura – sexta 19h45 
e 21h30; sábado, domin-
go e quarta 16h, 19h45 e 
21h30; segunda a quinta 
19h45 e 21h30.

H róscopo Cin ma

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

Transgêneros, 
Travestis e
outros Ts

“Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou”.
Adélia Prado

Conforme discutido em outra ocasião, o 
comportamento sexual, segundo Foucault, 
engendra-se dentro de três características: 
“a consciência do que se faz, a maneira 
como se vê a experiência e o valor que se 
atribui” a ele, de modo que a questão de 
compreender, incluir e aceitar socialmente 
comportamentos sexuais antes considera-
dos desviantes centra-se na liberdade de 
escolha sexual e não no ato em si, de forma 
que “a liberdade de escolha sexual implica 
a liberdade de expressão desta escolha”, ou 
seja, “a liberdade de manifestar ou de não 
manifestar essa escolha”.  

Tendo por base o fi lme Café da Manhã 
em Plutão, de Neil Jordan, penso necessá-
rio considerar os Ts, ou seja, transgêne-
ros ou travestis e transexuais, da imensa 
sigla atual do movimento GLS, leia-se 
GLBTTHI; a saber que esses indivíduos 
estão muito mais sujeitos ao precon-
ceito, mais do que pela homossexu-
alidade em si, justamente pelo fato 
de subverterem as regras de compor-
tamento imposta aos sexos. Ora, gêne-
ro trata necessariamente do papel exer-
cido por uma determinada pessoa com 
relação à sua condição biológica, ou seja, 
mulheres possuem papéis femininos e ho-
mens papéis masculinos. O travesti, hoje 
chamado de transgênero, justamente por 
esse motivo, ao contrário do que postula o 
saber comum sobre o comportamento so-
cial, admite o papel ‘alheio’ para si, o que 
gera talvez o principal motivo da conten-
da contra tais homossexuais.

O que é necessário ser lembrado, mais 
do que as famigeradas discussões so-
bre atentado ao pudor, biologização 
da homossexualidade ou relativismos 
concernentes a assentimento por par-
te da sociedade, é o fato de tal com-
portamento ser histórico e ultrapassar 
nosso tradicional convencionalismo. 
Pierre Clastres, em A Sociedade Con-
tra o Estado, discute em um dos ca-
pítulos a existência de transgêneros 
em aldeias ‘primitivas’, mostrando 
principalmente que o papel exercido 
por eles em tal espaço é respeitado 
e considerado normal. Nessa aldeia, 
há uma restrição sobre os objetos utili-
zados pelos homens e pelas mulheres, 
ou seja, arcos e fl echas para os primei-
ros e balaios para as últimas, havendo 
inclusive punições para aqueles que des-
respeitarem a regra. O transgênero femi-
nino, a partir do momento que se assu-
me enquanto tal, passa a conviver com 
as mulheres, manuseando o balaio e a 
restrição com o arco e fl echa, manten-
do relações sexuais com os homens 

da aldeia, e, sobretudo, reconhecido pe-
los demais habitantes tal qual qualquer 
outra mulher.

Tendo em vista essa discussão, reser-
vo-me ao registro de uma fala de ‘N’, em 
uma entrevista cedida ao colega Juliano 
Diehl que realiza pesquisa antropológica 
sobre essa temática, deixando, assim, o 

leitor livre para estabelecer conside-
rações sobre o tema: “Além do 

mais todo mundo per-
cebe uma travesti que 
tá na rua... As pessoas 
ficam ‘meio assim’ de 
chegar conversar com 
uma travesti... (...) An-
dando no calçadão ago-
ra... E como a pessoa 
repara numa travesti... 
Como ela olha... Pode 
tá um elefante passan-
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Metamorfose

Eram 12. Sempre fora assim, 
mesmo quando as vagas eram 
disputadíssimas e os desejosos, 
incalculáveis. Havia uma aura 
turbulenta de sociedade secre-
ta. Em volta da ara, reuniam-se 
os alquimistas da interpreta-
ção. Da metáfora indecorosa 
ao apreender suscetível, aos lei-
tores é pedida a permissão de 
que fechem os olhos para alçar 
um vôo delicado.

No pacífi co existir num fl anco 
dorsal, ela jazia mítica.

Na lapela indistinta, um olhar 
soberano de quem ouvira muito, 
calara tudo e exercia o estonte-
ante papel de ser. A borboleta – 
homóloga imponente da mosca 
que carregaria o ouvido de muitos 
– era a estadista dum repouso 
douto. E observava fria o franco 
movimento que a acalentava.

Da chegada é possível o estabe-
lecer de certas observações. Ainda 
que fi gurassem os ponteiros pouco 
antes das sete da noite, a escuridão 
já encobria o segredo do encontro. 
Cinco os já presentes – ela entre eles 
–, uma a chegar. A portadora da cha-
ve, simbólica guardiã dos mistérios 
que pleiteavam lugares ao véu da es-
pera. As almas anônimas dos alqui-
mistas – e que seja perdoado todo 
jazer poético de um simbolismo tar-
dio que no texto se faz inconsciência 
e inevitabilidade – dispuseram-se a 
receber uns olhares tão atentos e 
curiosos quanto sobejo e contido era 
o estar da borboleta, que se sabia 
olhar, instante e intermitência.

- A propósito, nós vamos gravar...

- Primeiro ‘Maria’, que é um 
nome sagrado... é o profano 

e o sagrado... muito fraco... e 
tem erros de português, ele 

tem construções horríveis, 
a história se arrasta sem 

ter razão de ser. Eu até 
imagino que outros 

livros que tratam 
de prostituição 

podem até 
ser interes-

santes...

acabamos vendo de-
talhes que não tínhamos 
visto. É interessante porque 
enriquece”.

Uns vôos planos, outros cruzados, 
todos um debruçar.

“Eu tenho impressão que até a forma 
de ler muda. A gente lia com menos 
compromisso, ‘se sei ou não sei, se en-
tendi alguma coisa ou não’. Eu sempre li 
bastante, mas muito desse jeito. Então 
agora você lê bem mais atento, o que tor-
na a leitura mais produtiva também. Você 
fi ca mais atento pra poder discutir. Eu não 
estou lendo só por ler. Acaba se tornando 
um hábito também. Assim como a leitura 
se torna um hábito, você ser mais atento, 
procurar mais detalhes, acaba se tornando 
compromisso por causa da discussão”.

O viço, um desconstruir ingênuo e 
constante.

“Você acaba aprendendo, porque a 
gente lê livros atuais e bem mais an-
tigos. Depois você vê a relação que 
esses livros mais antigos têm com a 
história, com o que você já aprendeu 
na escola, mas eu acho mais interes-
sante partilhar as visões. Você acaba 
abrindo a mente”.

Era construído um ninho.

“A reunião é um compromisso. Eu 
estive bem atarefada e acabei não 
lendo alguns dos livros, mas só o 
fato de vir aqui e ouvir a discussão 
a gente acaba pensando ‘poxa, eu 
tenho que ler esse livro’”.

Os movimentos involuntários 
eram presos no casulo.

À iminência do cíclico, deixou-
se a percepção no amassado 
das asas, no debater-se inverso 
e no papel de seda que parecia 
formar os apêndices. Uma vol-
ta constante e de um dilacerar 
infrutífero. Não era flagelo ou 
comiseração. Era a felicidade 
clandestina do estranhamento 
que conduz todo início. Quando 
a lagarta regurgitou-se folha, 
num só instante o alimento 
fez-se páginas. As mesmas 
páginas que alimentarão 
uma nova lagarta-matéria, 
que anunciarão uma intei-
ramente refeita borbole-
ta-razão, que escreverão 
uma saliente metamor-
fose-conhecimento.

Um processo cícli-
co que recomeça 
há seis anos.

“Antes do primeiro despertar da nossa consciência, a linguagem soava à 
nossa volta, pronta a enlaçar os primeiros tenros sêmens de pensamento como 

nos momentos mais íntimos e sublimes, aqueles dos quais haurimos força e calor 
para a vida diária, graças à posse da memória, fornecida pela própria linguagem”.

Louis Hjelmslev

- Não, eu falei que se nós tivésse-
mos lido a Bruna Surfi stinha acho 
que teria sido melhor.

- Olha, no mesmo estilo...

- Um ser humano desses ocupan-
do uma cadeira da academia lite-
rária, né...

- A estrutura é simplista demais, 
a organização frasal é carente, fra-
ca, péssima...

- Num país onde se lê Harry Potter, que 
a J. K. Rowling lá... como que o pessoal 
vai deixar de lado Paulo Coelho?

- Mas vejam só, por outro lado, você 
tem que entender o seguinte: é por isso 
que ele vende dessa forma...

- Porque o povão gosta!

- Ah! Vocês viram? Eu vi na TV agora, 
o João Ubaldo Ribeiro ganhou o Prê-
mio Camões 2008, que é o acordo Bra-
sil e Portugal.

- Que maravilha! João Ubaldo, olha aí... 
A Lígia Fagundes Telles já ganhou o Prê-
mio Camões...

- Jorge, por outro lado, você veja 
bem, não dá pra a academia menos-
prezar. O cara vendeu milhões de li-
vros no mundo inteiro... Por isso que 
eu insistia, nem que fosse pra dizer 
que não presta.

- É uma literatura meramente comer-
cial, mas é uma literatura...

Dos paradoxos todos que nos regem, 
emergimos à luz clínica da sala. As 
cadeiras dispostas em círculo eram 
prenúncio simbólico da imolação. No 
altar central imaginário, a pilha de li-
vros. Não era um tribunal inquisitório, 
muito menos o lugar em que seria 
decidido pelo fi m na fogueira do imo-
lado. A discussão instaurada, entre-
tanto, nunca negaria – mesmo a ou-
vidos desacostumados às vibrações 
atmosféricas – que aquela era uma 
data pronta a lançar bruxos ao fogo.

Em sentido anti-horário, sentáva-
mos nós, os iniciantes, e, poste-
riormente, a seqüência de iniciado-
res: Neuza Paloschi, Tânia Bueno, 
Jorge Paloschi, Edinéia Gadenz, 
Noiara Paim Zardo e Rosa Maria 
Bernardi. Dentre eles, a borboleta 
resplandecente no casaco, diante 
disso, opaco. Sobre nós, o mentor 
que cede o nome à sociedade se-
creta ali presente e o peso da ins-
tituição. Começava uma das reuni-
ões mensais da Academia Literária 
Luís Vaz de Camões.

Maio de 2002 e o histórico de 
seis anos da Academia deixaram 
de pesar quando a discussão se 
inflamou. Em tanto tempo, nunca 
haviam discutido a controvérsia de 
Paulo Coelho. Polêmico de lugar-

comum, o imortal deixou-se por 
lá, subjugado pelos grandes 

mestres literários e 
pelo profícuo 

debruçar-se sobre a lingua-
gem. Um figurar-se fugaz 
diante do ar que pesava cabi-
de de palavras. A mágica era 
refletida do encontro de cére-
bros e de olhos amantes dos 
símbolos. As palavras paira-
vam por ali, fruto das outras 

discussões tantas, da reflexão 
diante do olhar do próximo, do 
acolher novos pensamentos. Re-
afirmado o que se disse, impor-
tante era a construção.

E a transformação acelerava-se.

“Nós comentando na escola 
em que eu lecionava ‘ah, eu 
preciso ler mais’, você aca-
ba lendo só aquilo dentro da 
profissão, eu sou professora 
também, e a Tânia convidou: 
‘vem fazer parte da acade-
mia’. ‘Ah, mas será?’. No 
começo, as pessoas briga-
vam pra participar da aca-
demia. Era o Mauricio, Tâ-
nia, Noiara, Jani, a Nete, 
que foi embora, era um 
grupinho... a Lenita, Ode-
te... As pessoas ficavam 
guardando a vez e não 
poderia ultrapassar 12 
pessoas. Tinha psiquia-
tra que queria entrar, 
não tinha vaga. O Mauri-
cio foi embora pra Cam-
po Mourão, a Jani pro Rio 
Grande do Sul, o Alex foi 
pra Minas Gerais. E nós 
fomos resgatando as 
pessoas pra não deixar 
morrer. Chegou um tem-
po em que fizemos em 
três pessoas a reunião. E 
durante esse tempo, nós 
moramos a 50 km daqui, 
somos de Ibema, só fal-
tamos uma vez, porque 
éramos padrinhos de 
formatura. Mas é assim, 
é gostoso, é uma delícia 
vir discutir. Porque exis-
te uma diferença entre 
você ler e comentar com 
seu colega. De repen-
te ele não leu, vai ouvir 
seu comentário. E aqui 
todos nós lemos a mes-
ma obra, e nessa troca 
as observações de um e 
outro é que enriquecem. 
No meu ponto de vista, é 
um crescimento meu, eu 
comecei a ver de outra 
forma, é uma continuida-
de daquilo que você vê”.

A borboleta refestela-
va-se inquieta, na felici -
dade de voar.

“Muitas vezes você fala 
assim ‘eu não tinha vis-
to por esse lado’. Abre os 
olhos para aquilo que não 
conseguiu ver na hora. 
Cada reconstrução da obra, 
cada vez que a gente lê, 
constrói, e essa obra é 
reconstruída de uma 
forma totalmente di-
ferente em cada 
cabeça. Quando 
d i s c u t imo s 
n ó s 
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