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Quantas vidas 
cabem em
um blogue?

Reconstrução 
do opaco

"Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irre-
produzível, é sentir até o último fim o sentimento que perma-
neceria apenas vago e sufocador. Escrever é também abenço-
ar uma vida que não foi abençoada".

Clarice Lispector

Não são poucos os pesquisadores que afi rmam que o Jorna-
lismo Literário se restringe ao período da história no qual os 
responsáveis pelas redações, os articulistas, os cronistas e os 
autores de folhetins eram escritores, o que ocorreu, principal-
mente, no século 19. Para outros, o Jornalismo Literário diz 
respeito somente às críticas literárias veiculadas nos jornais, 
ou característica exclusiva das biografi as, dos romances-re-
portagens e da fi cção-jornalística. O próprio New Journalism, 
escola jornalística narrativa e estilística que surge na impren-
sa européia no mesmo século e que se consolida na impren-
sa norte-americana no século 20, é citado como sinônimo. 

O brasileiro Felipe Pena debruçou-se sobre o assunto e 
optou por considerar tais defi nições como formadores de 
subgêneros do Jornalismo Literário, o que é uma boa for-
ma de organizar o estudo. É fato, entretanto, que a maioria 
dos textos que hoje reivindicam a terminologia ‘Jornalismo 
Literário’ parece beber do Novo Jornalismo mais do que em 
qualquer outra fonte. Considerando que se trata de um mo-
vimento impulsionado pelo contexto contracultural da déca-
da de 1960, torna-se o termo datado e um tanto deslocado 
para a atualidade. É nesse cenário, nesse mar de conceitos 
destrutivos se não organizacionais, que se opta pela deno-
minação Jornalismo Narrativo, um equivalente que melhor 
agrega, ou representa, o que se faz hoje nesse sentido.

******
Enfi m, o ALTALT segue por esses caminhos, produz e envia 

sinais em busca de parceiros nessa jornada que é contar 
histórias no jornalismo. Com a ajuda da In-
ternet, cruzamos algumas es-
tradas familiares. Um clique 
aqui, outro lá e chegamos ao 
espaço do Narravidas, cujo 
endereço pode ser conseguin-
do no nosso site (gazetaalt.gazetaalt.
comcom). No Narravidas, de onde 
saiu o título da coluna de hoje, 
situações do cotidiano são ob-
servadas atenciosamente, 
ganham vida os detalhes e os 
personagens, jamais utiliza-

dos como mero adereço ou 
ilustração. Seja situação 
familiar, desencontro de 
enamorados, problema 
social ou relação entre o 
corpo e a mente no mais 
puro desabafo, esses jor-
nalistas garantem horas 
de uma boa leitura.

Tão rico quanto é o Anonimato 
S/A (endereço no gazetaalt.comgazetaalt.com). A 
linha fi na "Histórias de quem não 
entra para a história" é um belo 
tapete vermelho que nos leva a 
retratos do ser humano cuida-
dosos com os valores, as visões de 
mundo, o comportamento e as mo-
tivações que tornam cada um univer-
salmente singular.

"Não se preocupe em desvendar as páginas da vida alheia. Con-
temple-as. O rastro de sangue na folha de papel é o que identifica a 
biografia e os biógrafos. Nós somos os açougueiros da alma".

Felipe Pena (Teoria da Biografia Sem Fim)

É certo que são múltiplas as visões e que as monções são 
diversas quando nos deparamos com a vida alheia. Defi nitiva-
mente todos falamos dela, este submerso espectro que é tema, 
novela, argumento. Todos sabemos um pouco, revelamos tudo 
e deixamos espalhar. Em desculpas e equivalências argumen-
tativas aos descasos e aos resvalos que cometemos.

Do mundo brumoso dos livros, a nós são oferecidas as bio-
grafi as, que falam da vida alheia sem a depreciação de ser 
tachadas fofoca. Nós, que não nos eximimos da responsabi-
lidade de escritura diária de biografi as-janela, debruçamo-
nos sobre uns recortes mais bem estabelecidos ao grande 
público. No Sebo do Paulinho – rua Jarlindo João Grando, 32 
– separamos alguns retratos interessantes.

Tango Solo (Nova Fronteira, 1995, 324 p., R$ 10) é Anthony 
Quinn apresentado numa espécie de autobiografi a ajudada 
por Daniel Paisner com tradução de Ângela Lobo de Andra-
de. Quinn é considerado por muitos uma “força da natureza” 
na interpretação de mais de 100 fi lmes. Talvez mães e avós 
o conheçam mais, embora o nome nunca seja estranho.

No prefácio de Dançar a Vida (Nova Fronteira, 1980, 188 
p.), Maurice Bejárt resume o espírito do livro, uma biografi a 
da dança feita por Roger Garaudy: “É preciso que cada um de 
nós, ao sair do espetáculo de dança que o tenha entusiasma-
do, se debruce sobre esse problema e o encare ao nível da 
existência e não apenas no do espetáculo, transpondo desse 
modo a satisfação interior para o plano da participação du-
radoura”. A tradução é de Antonio Guimarães Filho e Glória 
Mariani e o preço é R$ 13.

Picasso para sempre – O Homem e o Gênio, na intimidade 
(Artenova, 1974, 136 p., R$ 5) é auto-referencial. A edição 
ilustrada com 35 fotos é uma visão íntima dos últimos anos 

do pintor. Textos e imagens são de Roberto Otero, e a ver-
são em português fi cou por conta de Luiz Corção.

Umberto Peregrino reúne com disciplina 
militar perfi s biográfi cos de diversos 
vultos brasileiros: Euclides da Cunha, 
Benjamin Constante, Duque de Ca-
xias, General Osório, Olavo Bilac, Tas-
so Fragoso, Augusto Severo... Euclides 
da Cunha e outros estudos (Record, 
1968, 285 p.) está por R$ 13.

Uma biografi a das ruas e das tris-
tezas que nela crescem. Pixote 
– Infância dos Mortos (Círculo do 
Livro, 1977, 301 p.), do jornalista 
José Louzeiro, é uma obra realista 

e crua. O texto que está por R$ 9,50 
mistura dados e vivência numa narrati-

va jornalística que marcou o gênero.

Por último, uma biografi a-romance. O 
encontro marcado (Record, 2004, 304 

p., R$ 10) de Fernando Sabino não se 
esconde: o retrato de um garoto escri-
tor. “Pretendi deliberadamente usar 
minha vida como tema. Foi escrito 

num momento decisivo para mim. (...) 
Não teria condições de sobrevivência se 

não escrevesse sobre o que havia vivido 
até aquele momento”.

Confira a

programação no

gazetaalt.com.

FESTIVAL

DE DANÇA

DE CASCAVEL

“Posso parecer 
sincero, mas 
não imparcial”

Goethe
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(por 
Caio Arias*
CASCAVEL | PR

(por 
Adriano Piekas*
CHAPECÓ | SC

Ave Maria 
cheia de graças... 

Santa Maria mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores e agora e na 

hora de nossa morte. Amém!

- Ai, velório em plena segunda-
feira de manhã ninguém merece, 
né, Izolde!?

- É verdade. E logo hoje que tinha 
reservado para tirar o pó da estante! 
Comecei mal a semana!

- Pois é. Eu também deixei todo o ser-
viço de lado por ter que vir aqui. Sabe 
como é, né!? Vizinho é vizinho. E além 
do mais, se a gente não vem, depois 
fi cam falando mal da gente por aí...

- Concordo, Matilde. Esse povo só 
sabe é se meter na vida dos outros.

- Mas mudando de assunto, Izolde... 
pobre guri, né!? Morreu tão novo. Vai 
ver Deus quis assim mesmo...

- Sim. Deus sabe sempre o que faz. 
Vai ver estava na hora dele mesmo.

- Pois é, mas não precisava ter 
sido neste dia tão quente...

- É mesmo. Concordo.

- Ah, tá começando mais um terço...

Ave Maria cheia de graças... San-
ta Maria mãe de Deus, rogai por 
nós pecadores e agora e na hora 
de nossa morte. Amém!

- Nossa, olha o tamanho do ves-
tido daquela ali, Matilde. Parece 

que não se tocou de que está em 
um velório. Deus me livre.

- É verdade, Izolde. Dizem que essa aí 
vive se assanhando para os vizinhos. Coi-
tado do marido que passa o dia fora tra-

balhando. Não é à toa que vive cain-
do de bêbado por aí. Deve ser 

por causa dos cornos.

- Aham, concordo. 
Mas parece que ele 

também não 

é santo, não. Ouvi 
umas conversas de que ele tem 
uns casos por fora também.

- Então tá explicado, Izolde. Se 
merecem mesmo! Ah, estão co-
meçando mais um terço.

Ave Maria cheia de graças... San-
ta Maria mãe de Deus, rogai por 
nós pecadores e agora e na hora 
de nossa morte. Amém!

- Nossa, olha a carinha dele, 
parece um anjo dentro do cai-
xão. Quem vê não diz que vivia 
por aí aprontando e chegando 
tarde todas as noites.

- Ah é? Ele aprontava, Matilde?

- Olha, não tenho certeza, mas 
sei que sempre chegava tarde da 
noite em casa. Eu pelo menos 
nunca vi ele num fi m de tarde em 
casa... vai ver que andava por aí 
fazendo o que não devia. Sabe, 
né, Izolde, Deus sabe o que faz! 
Que Ele me perdoe por isso, mas 
não colocaria minha mão no fogo 
por esse rapaz aí...

- É. A gente sempre erra mes-
mo. O que não podemos nun-
ca deixar de lado são nossas 
orações. Ah, e por falar nisso, 
que terço é esse que estão co-
meçando agora?

- Deixa eu ver contar aqui 
nas bolinhas aqui do rosário.... 
hummm... é a terceira reza.

- Nossa! A gente fi ca conversan-
do um pouquinho e até se perde!

- Pois é, Matilde. Mas soube da úl-
tima do Telmo, o vizinho da frente? 

- Que comprou um carro novo?

- Isso. Dizem que foi promovido no 
emprego e tá ganhando mais. Mas 
olha lá... tenho minhas dúvidas...

- Como assim, Matilde?

- Não sei, mas 

- Amém!

- E como anda sua família, Izolde?

- Ai, meu fi lho não quer nada com nada... 
largou dos estudos e não quer trabalhar. Além 
disso, não pára uma noite em casa, vizinha.

- Isso é coisa da adolescência. O se-
gredo é rezar bastante e pedir perdão a 
Deus. Ele sabe o que faz.

- Sim, é isso que tenho feito, Matilde. Es-
tou largando nas mãos de Deus. Deus é 
bom e vai resolver isso. E como andam 
as coisas na sua casa vizinha?

- Ah, não te contei?

- O quê?

- Minha fi lha está grávida. 
Dois meses.

- Sério? Então vai sair de casa 
e morar com o pai da criança?

- Não, Izolde. O cara foi embora 
e a deixou...

- E você vai fazer o que vizinha?

- Ainda não sei... 

- O que você acha, Izolde?

- Também não sei vizinha, mas reza bas-
tante! Ah, e por falar em rezar, tá come-
çando o sétimo...

- Sétimo... dia?

Não, Matilde! Sétimo terço!

- Ah, tá certo...

Ave Maria cheia de graças... Santa Maria 
mãe de Deus, rogai por nós pecadores e 
agora e na hora de nossa morte. Amém!

você não acha 
que juntou dinheiro muito rápi-

do? Pra mim isso está mal explicado!

- Pensando por esse lado...

- Ah, olha lá, Izolde, chegou a ex-
namorada do coitado!

- É mesmo. Mas não é aquela que 
largou dele?

- Tenho minhas dúvidas se real-
mente tinham terminado. Ouvi di-
zer que a mãe dele não era muito 
a favor da relação, e por isso disse-
ram terminar.

- Ah, por isso então que ele sem-
pre chegava tarde em casa, Matil-
de! Vai ver andava às escondidas 
com essa aí. Olha só a carinha 
dela... não parece mesmo ser das 
mais confi áveis não...

- Por falar nisso, olha lá! Olha 
a mãe dele e ela, estão uma do 
lado da outra. Nem parece que 
não se gostavam...

- E estão cochichando. Parece 
até que sempre se deram bem...

- Do que será que andam fofo-
cando, Izolde?

- Bem que queria saber. Devem 
estar falando mal de alguém.

- Ou fi ngindo amizade na frente 
das pessoas...

- Essa gente não tem mesmo 
vergonha na cara...

- Aham... Ah, ...cheia de graças... 
Santa Maria mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores e agora e na 
hora de nossa morte. Amém!

“Deus quis
assim” (velhas carolas II)

* Jornalista

Por meio dos 238 casos descritos em 
Psychopathia Sexualis (1886) do Dr. 
Kraft-Ebing, evidentemente que não em 
todos, mas em grande número sem dú-
vida, as mulheres são usadas reitera-
damente pelo Dr. e os pacientes deles 
como uma espécie de campo de provas 
sexual. Se fossem da mesma classe so-
cial que o paciente, as mulheres eram 
condenadas a ‘curar’ os homossexuais, 
os sádicos, os fetichistas, por serem tra-
tadas como uma força social normali-
zadora. Caso fossem de classes sociais 
‘inferiores’, essas mulheres – descritas 
pelo Dr. Kraft-Ebing como de “caráter 
baixo”, “más”, “degeneradas”, “de natu-
reza moral degradada” – também rece-
biam a tarefa de curar. Inumeráveis ve-
zes, os pacientes do sexo masculino são 
descritos indo ao bordel “para se curar”, 
não havia mulheres “decentes” em sua 
própria classe social com que pudessem 
fazer sexo experimental. Assim, por toda 
parte, as prostitutas receberam a tare-
fa de ‘criar’ normalidade. É fascinante 
esse aspecto na obra de Kraft-Ebing, é 
fascinante perceber que certas informa-
ções específicas sobre o comportamento 
aberrante não teriam emergido da escu-

ridão se uma prostituta não tivesse fala-
do abertamente; ou se um paciente não 
tivesse atuado com uma mulher de “na-
tureza moral degradada” e confessado 
as peripécias ao Dr., (é evidente que tais 
mulheres receberam, e recebem ainda 
hoje, os créditos devidos e altas honra-
rias sociais por tamanha bondade).

Certos tipos de atividades – fl agelação 
ou degradações – nunca poderiam se ma-
nifestar exceto com uma “mulher baixa”. E 
a meu ver, não que fosse uma incitadora 
maligna, mas pelo fato de ser prostituta, se 
quiser ser bem-sucedida, tem de ser emi-
nentemente passiva, agradável, tolerante, 
com o interesse único no alívio do cliente 
– seja qual for a forma de aliviá-lo –.

Kraft-Ebing menciona discretamente pa-
cientes que “tentavam se curar nos bor-
déis”. Em outras palavras, o sucesso com 
uma prostituta era para esses homens 
um tipo de padrão normativo, uma vitó-
ria sobre a ‘aberração’ deles, provava que 
um comportamento sexual ‘normal’ era 
possível para eles. Essas mulheres des-
prezadas, odiadas ‘durante o dia’, ocultas, 
funcionavam como um campo de provas 
para a saúde sexual de um homem. A 

‘normalidade’ a que esses homens eram 
(e são) submetidos, como compromissos 
fi nanceiros, expectativas sociais e etc. 
criavam (e criam) um estresse mental ta-
manho que, ao necessitarem da simples 
experiência sexual ‘animal’, associavam-
se às mulheres ‘más’ que, paradoxalmen-
te, podiam curá-los do apetite sexual so-
cialmente e ‘normalmente’ inaceitável.

(Percebe-se também que tais tentativas 
de ‘cura’ fracassavam. Parecia apenas 
confi rmar para o homossexual, o fetichis-
ta, o sadista, que a satisfação real encon-
trava-se na parafi lia apenas. O espasmo 
tênue e higiênico alcançado por meio de 
um ato ‘normal’ entediava-os).

As prostitutas são, portanto, uma espécie 
de dreno especializado e necessário para o 
excesso de sexualidade da população mas-
culina. Sem esse dreno, ocorrem acúmulos 
penosos e até repulsivos. A prostituta ab-
sorve todo o ‘mal’ para que os homens pos-
sam ser ‘bons’ novamente (ou manterem-se 
‘bons’) e o mal, ao passar por meio dela, de 
certa a forma a corrompe – assim ela é, e 
sempre será: ‘má’ –. 

* anarqino.wordpress.com

Psychopathia Sexualis e suas Santas
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CMYK

Ídolo pop
 e real em
   quadrinhos

Danças
  televisivas

“Vamos dar viva aos grandes heróis
Vamos em frente, bravos cowboys
Avante! Avante! Super-Heróis
Ai-oh Silver!
Shazan!”
   Raul Seixas

Dias atrás, estava conversando com uma estu-
dante de Ensino Médio e de repente ela percebeu 
que eu tinha em mãos um CD da Elis Regina:

- Nossa, Elis Regina! Que massa! – disse ela – Co-
nhece Elis? Você ouve? – Perguntei eu, intrigado 
pelo fato de minha interlocutora ser bem jovem e 
Elis ter morrido há vinte seis anos.

- Não, nunca ouvi! Mas, é massa! – E foi nessa 
hora que me ocorreu. Quem faz mais sucesso: a 
música da Pimentinha ou a própria? Algum tem-
po depois, estava eu em uma apresentação de 
uma bandinha de rock de um colégio ("Nas fave-
laaaas, no senaduuuuhhh!"). Todos entediados 
com as músicas mal executadas, de repente al-
guém grita a todo pulmão:

-Toca Raul! – E agora? Será que o individuo 
que gritou conhecia mesmo Raul Seixas ou 
bradou isso por já ter ouvido em outro showzi-
nho de banda de colégio? E então, me veio a 
iluminação (Plim!): Elis Regina, Raul Seixas e 
outros tais quais Chico Buarque, Tom Jobim, 
Vinicius de Moraes fazem parte de um grupo 
de artistas brasileiros que deixaram de ser 
apenas compositores e intérpretes para se 
tornarem uma imagem, um ícone.

Grande novidade! Com todas essas mí-
dias insistentes e abrangentes, alguém 
se tornar celebridade não é nada impos-
sível. Certo! Fama meteórica acontece o 
tempo todo, mas um nome que perdura 
por décadas deixa de ser somente um 
nome para se tornar uma invocação 
(Shazam! Ou Toca Raul!). E o Brasil está 

O balé clássico apresentava ao rei e à 
corte a bailarina como um ser etéreo, 
inatingível, sublime. Na época era o que 
se buscava para perder da lembrança 
os confrontos entre classes sociais. 
Hoje, a dança contemporânea visa 
questionar o corpo, o ser, acontecimen-
tos presentes. O bailarino interpreta e 
se movimenta com organicidade. O que 
não se enquadra nos palcos é a chama-
da dança televisiva, que traz questões a 
revelar muito além do bem e do mal.

“As danças que não freqüentam o circui-
to de espetáculos nos palcos das grandes 
cidades ganham uma arena privilegiada: a 
tela da televisão” (Airton Tomazzoni).

A variedade de danças que surgiram nos 
últimos anos é questionável. Se desde o 
século 16 a dança se modifi cou juntamen-
te aos acontecimentos históricos e sociais, é 
possível imaginar o que está acontecendo nos 
dias atuais como uma evolução da dança?

O que se vê de dança nos teatros ainda é con-
siderado nobre e o que se observa nas telas da 
TV é respeitado por ser um fenômeno popular ou 
são aceitas facilmente por se espalhar e conta-
minar com velocidade.

No início dos anos 1980 surgiu uma boa dezena 
de danças dos mais diferentes estilos, 

i m p u l s i o n a -

*Artista plástico, professor de artes e fi losofi a.

(por Luiz
Carlos Machado*
CASCAVEL | PR

(por
Graciela Oliveira*
CASCAVEL | PR

* Professora de dança

Em defesa
da Cultura

Popular
Brasileira

O que vai é o que vem na contra-mão?
O Brasil é um caboclo sem dinheiro
Procurando o doutor nalgum lugar
Ou será o professor Darcy Ribeiro

Que fugiu do hospital pra se tratar?
A gente é torto igual Garrincha e Aleijadinho

Ninguém precisa consertar

Celso Viáfora, Vicente Barreto

A defi nição de cultura popular brasileira 
muitas vezes é reduzida ao folclore e a outras 

manifestações culturais acendidas geralmente 
nas periferias. Ao contrário disso, a defesa aqui 
vem em nome das criações individuais ou coleti-

vas de – nas palavras de Marilena Chauí – “obras 
de arte, do pensamento, dos valores, dos com-

portamentos e do imaginário”, que se fortalecem 
no cotidiano por meio do exercício contínuo. Neste 

rol, estão desde as superstições, as crendices po-
pulares, o próprio folclore e até os aqui chamados 

Heróis da Nossa Gente. 

Estes elementos comuns e materiais de uma cole-
tividade realizam-se como totalidade no pressupos-
to de que a cultura, na verdade, trata-se de culturas 
e é por excelência o constituinte básico de nossa 

identidade, ou seja, o conjunto de hábitos, costumes, 
ideais, padrões de comportamento, criações artís-

ticas e folclóricas que formam nossa personalidade 
histórica. Uma ‘subjetividade concreta’ que é também 

uma das responsáveis por expor incondicionalmente 
expressões datadas, visto que um povo não se forma de 

um dia para outro, embora sofra mudanças constante-
mente, de tal maneira que a identidade dele acompanha 
gradativamente essa formação.

Essas culturas, portanto, apresentam, como afi rma o 
sociólogo brasileiro Octávio Ianni, “muito da diversidade, 

desigualdade e antagonismo que constitui a sociedade (...): 
nomes das coisas, signifi cados das palavras, imagens, me-
táforas, alegorias, símbolos, signos, ídolos”, sejam estes 
personalidades reais como participantes do BBB, Antônio 
Conselheiros, Ayrton Sennas etc., sejam fi ccionais, como 
Macunaímas, Jeca Tatus, Zé Pequenos e Capitães Nasci-
mento, enquanto personagens que apresentam especial-
mente na confi guração muito dos elementos constituin-
tes da cultura brasileira.

E é por esse motivo que personagens-fruto da cultura 
popular devem ser reconhecidas como arquétipos da 
identidade brasileira, por maior que sejam as reivindi-
cações discriminatórias da cultura erudita, pois tendo 
o funk carioca em convivência harmoniosa com o Fes-
tival de Parintins e a Literatura de Cordel com o rap, 
por exemplo, é impossível delimitar fronteiras, a não 

ser pela marginalização que tais manifestações 
sofrem diante de defensores ferrenhos da 

cultura ‘elitizada’, que no mínimo espiam 
a Copa do Mundo, a novela das nove 

e o Domingão do Faustão...

* Socióloga - 
laysedoardo@gmail.com

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

cheio deles. Desde os tempos de Colônia, nosso 
País vive da esperança e da idealização de heróis. 
Às vezes, é apenas um personagem que muda de 
etnia, sexo e até de nome conforme a ordem do 
tempo. De quatro em quatro anos, nossa espe-
rança se reascende diante da televisão para ver 
centro-avante herói trajando o uniforme amarelo 
e azul. Todo carnaval, esperamos ansiosos para 
ver quem será a nova musa da Sapucaí, e reza-
mos para que ela aceite o convite de uma revista 
masculina para revelar o que o tapa-sexo e a pin-
tura escondem.

Já que falamos de Raul Seixas, o Maluco Beleza 
cantou uma vez “Eu não sou besta para tirar onda 
de herói” – Não adiantou, Raul, você virou herói 
assim mesmo – E quando ele adverte “Durango 
Kid só existe no gibi”, nós atropelamos – Boa 
idéia, Raul!

Para mergulhar nesse mundo do herói popu-
lar brasileiro, carnavalesco e tropicalista só po-
deria ser nas páginas coloridas e alegóricas de 
uma revista em quadrinhos. E de um raio cós-
mico que atingiu minha prancheta e misturou 
tintas, lápis e papel, nasceu a exposição He- He-
róis da nossa genteróis da nossa gente, uma pesquisa iconográ-
fi ca e quadrinizada do herói tupiniquim. (Sem 
roupas coloridas e cueca por sobre a calça)

Utilizar quadrinhos para falar de ídolos popu-
lares não é nada novo, Cláudio Tozzi já fez isso 
na série Bandido da Luz vermelha na década 
de 1960 e, além do mais, a mídia em ques-
tão é uma das mais importantes infl uências 
da Pop Art. Todavia, o herói brasileiro é real, 
ele existe, não é fantasia, seria um dispara-
te representar Virgulino Ferreira da Silva, o 
Lampião, com os traços do Homem-aranha. 
Por isso, nessa pesquisa a estética do gibi 
toma cores e sombras mais reais, todavia, 
não tendo a exigência da perfeição do Hi-
per-realismo. E que melhor lugar para falar 
de Pop Art que um shopping center? Por-
tanto, a partir do dia 15 de agosto suba até 
o segundo piso do Cascavel JL Shopping no 
espaço cultural do Sesc Cascavel e aden-
tre nessa história em quadrinhos, ou sofra 
as conseqüências.

“Para o alto e avante!”.

dos pelos sucessos 
de grupos musicais. 
Para recordar: ‘Loiras 
do Tchan’, ‘Tchuchucas’, 
‘Bonde do Tigrão’, ‘La-
craias’, ‘Eguinha Pocotó’, 
‘Dança do Quadrado’, entre 
outras do zoológico televisivo.

As coreografi as midiáticas ex-
trapolam os limites da periferia e 
viram mania de Norte a Sul do País, 
sem respeitar classe, sexo e idade. As 
crianças repetem os passos, as dance-
terias juvenis incluem-na no repertório, e 
quem freqüenta festas de casamento ou 
formatura pode fl agrar senhoras bem vesti-
das arriscando acompanhar a dança.

O benefício que traz à sociedade é que torna 
públicas as danças coreografadas que poderiam 
fi car restritas a grupos e comunidades específi cas 
e promove a relação das culturas populares com as 

novas tecnologias. G
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O último
  jornalismo
    do pacote

Zé Ferino

Que novelavocê fez?

“Se a imprensa não existisse, seria 
preciso não inventá-la” (Balzac)

A imprensa que disseminou os ideais da 
Revolução Francesa e que foi essencial na dis-

cussão dos rumos do país ainda em estado de 
guerra e intensa instabilidade política foi compelida 

a não mais tratar de assuntos políticos após a revolu-
ção. Os jornais ganhavam força na formação da consciên-

cia nacional e a arma poderia voltar-se contra o atirador.

Diante das restrições ofi ciais, tanto a cultura oral dos ca-
fés quanto os salões literários ganharam vigor e atenção 
política. Esses encontros – reuniões de intelectuais organi-
zadas pela aristocracia nas quais os poetas declamavam 
poesias enquanto os romancistas discutiam novas obras 
com leitores – se consolidaram como principal caracte-
rística literária da Paris capital cultural da Europa.

Notado o impacto sobre a massa, os literatos se viram 
diante de uma forma poderosa de preponderar nome e 
obra. Essas mesmas idéias literárias passaram a fi gurar 
nas colunas dos jornais, cuja popularidade fortaleceu a 
classe média comercial à frente desses meios. Foram os 

escritores hábeis no uso da imprensa que conseguiram 
maior sucesso, dando pouco valor, como apontou Pris-

tley, se o que escreviam fazia jus às almas deles.

Balzac, o escritor da Comédia Humana (em 
contraponto à Divina Comédia, de Dante), nes-
se contexto, assinou Ilusões Perdidas, que ul-
trapassa a caracterização de romance para 
uma das mais ferrenhas discussões sobre o 
poderio de controle da mídia. Uma sátira vi-
rulenta a traços incisivos e cores mais fortes, 
como diria Rónai.

Um jovem escritor, dotado de algum talento, 
muda-se para a Paris de 1820 com o anseio 

de reconhecimento. A ilusão do personagem 
desmorona ao passo que tem contato com a 

nascente imprensa da época. Numa das pas-
sagens mais conhecidas, um jornalista malandro 
(para evitar adjetivos mais cabíveis) da velha guar-

da, o ensina a fazer uma crítica negativa, 

No meio do árido terreno cinematográfi co dos anos 
1960, surge um herói, ou melhor, um anti-herói, um – 
como ele mesmo denominava povo – Severino pala-
dino da sétima arte. Cabeça chata, jeito de pinguço, 
como não podia deixar de ser. O uniforme era uma 
camisa com os três botões de cima soltos deixan-
do os pêlos do peito aparecendo, mais operário 
impossível. Foi ele quem trouxe Deus e o Dia-
bo para a Terra do Sol. Quem pôs a Terra em 
transe, que foi o juiz da luta entre o Dragão 
da Maldade e o Santo Guerreiro, e, após ca-
beças serem cortadas, o último desafi o foi 
decifrar a idade da Terra.

Mas nesse meio tempo um herói nunca é 
completo sem um vilão a altura, e pra com-
pletar a tese junguiana da dualidade, o vi-
lão lutava pelas mesmas causas. O vilão 
de cartola, roupa preta e unhas longuís-
simas, também lutava contra o Tio Sam 
imperialista do cinemão comercial. 
Heróis da macumba contra colants 
azuis e vermelhos. Nos delírios des-
te anormal, os exus se levantariam 
contra o comercialismo em detri-
mento da arte com maldições e 
promessas de que à meia-noite 
levaria almas ou encarnaria 
cadáveres e no despertar da 
Besta rasgaria o peito dos 
desafetos na amplitude no 
Finis Hominis.

O herói foi cedo, o com-
panheiro vilanesco ten-
ta permanecer ativo, 
mas o verdadeiro vilão, 
Sam, sempre ganha 
as batalhas, porém o 
herói não é aquele 
que vence sempre, 

“Que cara 
é essa, Adria-
no?”. “Nada, é que eu 
fui fazer um cadastro numa 
loja e a moça perguntou qual a minha 
profi ssão, eu respondi Palhaço e Ator. Ela me 
olhou e falou: Sim, mas qual a sua profi ssão?” [risos]. 
“Igual a vez que eu disse para uma menina que era ator e ela 
perguntou: Da Globo? Que novela “cê” faz?”. “Christopher, você 
é muito feio para ser ator da Globo!”. “Mas, eu tenho malandra-
gem!”. “É que o pessoal, pelo menos do interior, acha que ator 
é só quem faz novela”. “Não! Eles acham que é assim: Ator co-
meça fazendo teatro pra aprender, depois vai para as novelas 
e se ele for bom mesmo vai para Holywood como o Santoro!”.

“É, a galera acha que o teatro é um trampolim para televisão 
e que ator para ser bom tem que estar na novela das oito”. 
“Mas, e a Fernanda?”. “Que Fernanda?” “A Montenegro, ela é 
atriz de teatro”. “Sim, e daí? Ela também já fez um monte de 
novela das oito!”. “É, mas ela disse que gosta mais de teatro 
que televisão”. “Sim, no caso dela, é o que dá mais dinheiro” 
[risos]. “E o Paulo Autran?”. “Que é que tem?”. “Ele era bem 
melhor no teatro que na televisão”. “É que é o seguinte: No 
teatro, ator demonstra todo o potencial, porque é só ele e 
o público, na tevê tem um monte de recursos”. “Que coisa 
não! É no teatro que o ator trabalha mais e ganha menos”.

“Uma coisa engraçada é que quando vêm peças para cá com 
atores de novela, lota o teatro e quando vem com atores de tea-
tro não vai ninguém”. “Mas você quer o quê? A galera só assiste 
novela que é a dramaturgia mais popular do País. Além disso, 
tem a tietagem. Pensa o seguinte, imagina que virá para Cas-
cavel uma peça do Zé Celso”... “Vixe!”. “E outra com a Grazielli 
Massa...” “Massaferro”. “Isso”. “Não é Massafera?” “Que seja, 
Jonathan! Em qual peça o pessoal iria?”. “A que tem a gosto-
sa, quem iria querer ver um velho dançando pelado?”.[risos] “E 
não é só isso. Pro povão, quem é Zé Celso?”.

“Esses dias, tinha um pessoal aqui na cidade divulgando 
uma peça nos colégios. Diziam que os atores tinham 

participado da Malhação. Aí a molecada: Quem? 
Nunca vi! Ah, esse aqui aparecia passando pano 

no chão do Gigabite” [risos]. “Igual àquela vez 
que a gente foi para Cianorte se apresen-

tar num evento e tinha um ator da Ma-
lhação”. “Qual?”. “Sei lá, nem lembro 

o nome agora. Teve uma senhora 
que apertou a mão desse ator e 

quando tava saindo de perto 
dele, deu uma cheirada 

na mão”. “Verdade?”. 
“É, o Valtinho tam-

bém viu”. “Que 
povo besta!”.

“A gen-
te podia 

sair por aí 
mentindo que é da 

Globo. O Adriano, pelo 
menos, tem cara de galã de 

novela das oito!”. “Sim, só se for 
novela mexicana!” [risos]. “Sim, quem 
ia acreditar? O único palhaço que 

aparece na televisão é o Bozzo!”. 
“Aparecia” “É, olha só! Nem 

o Bozzo aparece mais! 
Vamos parar ali 

e comer um 
lanche!”.
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Vander Colombo*
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* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - vandercolombo@gmail.com

mas 
aque-

le que 
não se 

cansa de 
lutar.

No fi nal 
sobra apenas 

Severino, misto 
de ambos, que é 

o símbolo de toda 
essa macumba. É 

ele que não tem di-
nheiro pra pagar es-

tacionamento do sho-
pping mais ingresso e 

pipoca, é aquele que não 
consegue ver fi lmes e por 

isso decide fazê-los... Do jei-
to dele, inventando arte fora 

dos padrões. Severino tem um 
S no couro. Não usa farda nem 

colant, aliás, os desgosta. E que 
venham mil Capitães Nascimen-

to que morrerão antes de darem o 
primeiro tiro contra os punhos nus de 

Severino. Pois assim que um cai, ou-
tros dois Severinos se levantam da terra 

seca e dos manguezais, fazendo Severi-
no mais imortal que qualquer Superman 

americano. Por isso, desculpe-me, Glauber, 
desculpe-me, Mojica, mas:

Axé Severino.
Saravá!

uma neutra e outra positiva sobre 
o mesmo livro, de acordo com os 
interesses que possui.

É o recorte pelo qual Balzac 
desfi la a crítica maior que é so-
bre a capacidade da imprensa 
de criar uma realidade pró-
pria e a impor à sociedade. 
A imprensa, para Balzac, é uma 
janela da realidade que dá vista a uma 
construção ideológica, um recorte do 
real. O leitor ao observar essa janela 
toma essa ilusão, essa suposta totali-
dade, como uma verdade irrefutável. 

A imprensa cria os heróis da nossa gente 
fronteira após fronteira. Heróis que nem voar sa-
bem, muito menos salvar alguém. São egos perso-
nifi cados que fazem descer pelas gargantas os can-
tos mais desagradáveis e as danças destrutivas. O 
efeito Tostines aplicado ao jornalismo: é bom 
porque vende, ou vende porque é bom?

É o ignorar de princípios éticos básicos às 
custas da formação de um jornalismo cujo 
valor é atribuído à beleza dos papagaios de 
bancada. Chamo isso de atuação, o mais 
belo teatro do fazer jornalístico. Ou quão efi -
ciente é o assessor na construção invenção 
das respostas do assessorado: fi cção, não 
jornalismo. E, ora, se bem feito, não cabe-
ria às Relações Públicas?

Heróis-cigarras que por enquanto en-
ganam as formigas no inverno e ga-
nham lugar junto à lareira e provisão 
de comida. Isso quando não as des-
viam do trabalho e formam um belo 
coral. Quem dera as portas começas-
sem a se fechar. Os cantos cessariam 
e a cigarra se obrigaria a trabalhar. Um 
réquiem para que a imprensa se cure 
do diagnóstico de Balzac: um câncer 
que devorará o país.
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MALHAÇÃO 

SEGUNDA - Joaquim explica a Daisy 
que foi vítima de uma armadilha, 
mas ela não acredita. Débora é obri-
gada a fazer trabalho comunitário. 
O diretor da novela, Jorge Reyes, 
se encanta por Béatrice e a chama 
para fazer a novela. Daisy e Joaquim 
decidem se separar. 

TERÇA - Jorge faz um escândalo para 
Béatrice integrar o elenco da novela. 
Gustavo encontra Luana na saída do 
colégio, sem ter passado em casa 
depois da ida a danceteria. Ele a leva 
para casa e depois encontra com ela 
dormindo em um ponto de ônibus. 

QUARTA - Luana diz a Gustavo que 
não vai voltar para casa. Béatrice 
não aceita fazer a novela. Luana 
pede para fi car mais um dia na casa 
de Gustavo. Luana fi nge avisar ao pai 
pelo telefone que vai prolongar sua 
estada. Joaquim e Daisy discutem. 

QUINTA - Luana percebe a ten-
são entre Joaquim e Daisy. 

Gustavo chama a família 
para almoçar fora. Gus-
tavo diz a Luana que ela 
tem que encarar seus 
problemas com Arman-
do. Jorge coloca Teresa 
como par romântico de 
Adriano. 

SEXTA - Luana diz a Gus-
tavo que Daisy e Joa-
quim estão se separan-
do. Bruno mostra para 
Angelina o seu progres-
so na fi sioterapia. Débo-
ra diz a Angelina que o 
trabalho na creche trou-
xe mudanças para ela. 
Gustavo beija Luana.

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA DE PEDRA

SEGUNDA - Elzinha usa o vestido 
que Laura fez e Daniel se espanta. 
Laura tem uma idéia. Arthur X se re-
úne com a imprensa e mostra seus 
croquis. Uma modelo desfi la o mo-
delo copiado de Laura. Laura chega 
à coletiva com o mesmo vestido.

TERÇA - Laura acusa Arthur X de 
plágio. Os jornais noticiam a saída 
de Arthur X do Brasil. Laura mostra 
a Bruna o vestido de noiva que fez 
para ela. Natércio pergunta a Frau 
Herta e Afonso se eles achavam 
que iam conseguir manter a farsa 
por muito tempo.

QUARTA - Natércio pergunta a Afon-
so como ele conseguiu o diploma 
falso. Natércio fala para Afonso 
que manterá o casamento dele 
com Bruna porque ele demonstrou 
ser ousado e confi ável. O padre per-
gunta se alguém tem algo contra o 
casamento. Laura diz que tem. 

QUINTA - Bruna confi rma o desejo 
de se casar com Afonso. Daniel 
convida Virgínia para um passeio 
em um parque de diversões para 
lhe contar algo importante. Otávia 
diz a Laura que Virgínia está passe-
ando com Daniel. Laura chega ao 
parque de diversões.

SEXTA - Daniel diz a Laura que não 
contou nada a Virgínia. Rogério diz 
a Natércio que contestará na justi-
ça o valor que ele cobrou de Cíce-
ro pelo rompimento da sociedade. 
Otávia conta a Laura que Letícia e 
Daniel estavam almoçando juntos 
e que estavam de mãos dadas.

SÁBADO - Laura manda Otávia sair 
de sua sala. Marisa e Mirna brin-
cam com Afonso na piscina. Bruna 
fi ca magoada. Daniel diz a Letícia 
que não tem mais relação com Lau-
ra Eduardo vê Margarida e Conrado 
juntos. Virgínia vai à pensão procu-
rar por Luciana.

BELEZA PURA

SEGUNDA - Sônia diz a Guilherme 
que a sabotagem foi uma brincadei-
ra. O avaliador revela a Alex e Márcia 
que o diamante não vale nada. Gui-
lherme não entende porque Sônia 
vendeu sua aparte na Beleza Pura. 
Sônia fi ca chocada ao ver dinheiro 
na mochila de Klaus.

TERÇA - Sônia desconfi a que Klaus 
tenha conseguido o dinheiro com To-
más. Suzy busca Norma na prisão. Íris 
deixa na sala de Guilherme um buquê 
de fl ores para Sônia. Guilherme lê o 
cartão e descobre que Sônia também 
é conhecida como Estela Fonseca.

QUARTA - Guilherme decide pesquisar 
sobre o outro nome de Sônia. Ivete vai 
viajar com Olavo. Débora encontra um 
brinco no carro de Alex e fi ca descon-
fi ada. Klaus conta a Guilherme que 
está trabalhando para Tomás. Tomás 
se apaixona por Norma.

QUINTA - Norma percebe o interesse de 
Tomás e decide usá-lo a seu favor. Gui-
lherme vai viajar para um congresso 
no exterior.. Márcia decide morar com 
Alex. Machado consegue um compra-
dor para a parte de Sônia na clínica. 
Guilherme vai ao fl at de Norma.

SEXTA - Guilherme promete conseguir 
provas de que foi Norma que sabotou 
seu projeto. Norma acha uma cópia da 
chave do apartamento de Guilherme. 
Sônia diz a Tomás que está prestes a 
vender a sua parte na clínica. Tomás 
se apresenta a Guilherme.

SÁBADO - Norma usa uma chave 
de fenda com impressões digitais 
de Guilherme para abrir a caixa de 
força da Beleza Pura. Tomás segue 
Norma e vê tudo de longe. Sônia vai 
a clínica com Dominique buscar o 
contrato para Machado. Sônia ouve 
uma explosão. Sônia se desespera.  

A FAVORITA 

SEGUNDA - Pedro aconselha Donate-
la a fugir e promete ajudá-la. Dona-
tela se disfarça para resgatar suas 
jóias em um banco. Gonçalo pede 
aos seus seguranças para invadir a 
casa de Pedro, mas não encontram 
ninguém. Donatela vê Amelinha e 
tenta se esconder.  

TERÇA - Amelinha e Átila se apro-
ximam cada vez mais de Donatela. 
Donatela é presa. Donatela é trans-
ferida para um presídio feminino 
como principal suspeita do assassi-
nato de Salvatore. Flora pede a Dodi 
que saia da cidade. 

QUARTA - Irene e Gonçalo recebem 
Flora no rancho. Gislaine e Donate-
la discutem. Diva ajuda Donatela. 
Zezé ameaça colocar Donatela na 
solitária, caso ela arrume confusão 
novamente. Diva conta a Donatela 
que conhece Flora.

QUINTA - Diva revela que Zezé sem-
pre protegeu Flora das confusões.  
Zé Bob visita Donatela na prisão. 
Flora diz a Dodi que Zezé deve estar 
dando uma dura em Donatela na 
prisão. Flora pega as jóias de Dona-
tela para vender. Flora visita Dona-
tela na prisão.

SEXTA - Flora diz que fi cou com tudo 
o que era de Donatela e ela reage. 
Flora dá dinheiro a Zezé para que 
ela atormente a vida de Donatela. 
Pedro fi ca chocado ao ver o estado 
de Donatela. Pedro fl agra Dodi e Flo-
ra em um restaurante. 

SÁBADO - Dodi e Flora deixam o 
restaurante e Pedro os segue. Zezé 
provoca Donatela até colocá-la na 
solitária novamente. Diva se revolta 
e convoca as presas para protesta-
rem.  Pedro vai ao encontro de Gon-
çalo em uma barbearia. Dodi obser-
va tudo de longe. 

OS MUTANTES –
CAMINHOS DO CORAÇÃO 

SEGUNDA - Tati não abre mão de ir para 
ilha com Marcelo. Ísis diz para Vlado 
que não quer mais viver como uma pri-
sioneira. Telê consegue captar os pen-
samentos de Gór e descobre que Juli 
é uma extraterrestre. Beto pensa em 
como pode fugir do laboratório. 

TERÇA - Telê diz que os extraterrestres 
têm um plano para dominar o mundo. 
Eugênio chega com o projeto da bom-
ba. Juli diz para Samira que soltou to-
dos os monstros  na ilha. Samira discu-
te com Juli. Cléo e Toni se aproximam. 

QUARTA - Gór, Metamorfo, Taveira, 
Eric, Draco e Telê estão reunidos em 
volta de Ângela, que chora abraçada a 
Eugênio. Eugênio diz para Ângela que 
tem um plano. Gór manda Taveira cor-
tar as asas de Ângela. Cris lança uma 
onda de energia. Stoker morre. 

QUINTA - Toni se livra do beijo de 
Samira. Ela diz que é irmã gêmea 
de Maria. Toni fi ca perplexo. Ângela 
está com as asas cortadas. Ela e Eu-
gênio choram. Gór hipnotiza Eugênio 
e pergunta sobre uma bomba nucle-
ar que ele está projetando. 

SEXTA - Maria e Noé arremessam lan-
ças na aranha. A aranha morre. Tarso 
diz para João que se Fredo tiver opor-
tunidade irá matá-lo, porque ele é tes-
temunha chave na execução sumária 
de Rico e Joca. Valente diz que gosta-
ria de saber de onde ele veio. 

SÁBADO - Eric diz para Metamorfo 
que a chefi a o mandou eliminar Fredo 
Cavalcanti. Eric diz que a missão de 
Draco é seqüestrar uma física nucle-
ar chamada Carol Verdi. Ele diz ainda 
que Janete vai ser abduzida e que a 
missão de Telê é encontrar Clara. A 
missão de Taveira é eliminar Ernesto. 

 

ÁGUA NA BOCA

SEGUNDA - Manoela fi ca descon-
sertada com o beijo de Théo e vai 
embora. Peterlongo quer conversar 
com Kim sobre Keiko. Dani quer 
que Érika volte a trabalhar no Paris. 
Érika dá a noticia para Alex de que 
será madrinha de Dani. 

TERÇA - Carlo se prepara para en-
frentar Akira. Severino diz para 
Manoela que quer fazer o teste 
de paternidade com Luca. Érika 
avisa Luca que o padre quer con-
versar com os padrinhos antes 
do casamento. Akira exige que 
Carlo vá morar com eles quando 
o bebê nascer. 

QUARTA - Luca confessa ao pa-
dre que já teve um romance com 
Dani. Renée enfrenta Alex e pro-
mete provar que ele é falso. Lulu 
fi ca emocionada ao ver Dani com 
seu vestido de noiva. Guido diz 
para Fatinha que vai contar para 
Maria que Paolo morreu. 

QUINTA - Érika quer saber o que 
Luca conversou com o padre. Ma-
ria fi ca abalada e diz para Guido 
que um fi lho não pode morrer 
antes dos pais. Érika conta para 
Dani que Luca quer se casar com 
ela. Fatinha diz para Manoela que 
eles precisam descobrir qual é a 
doença de Maria. 

SEXTA - Fatinha diz que não quer 
se separar de Guido. Alex reserva 
um andar inteiro do Hotel onde vai 
passar sua lua-de-mel. Lulu quer 
conversar com Dani antes do ca-
samento. Keiko pede que Akemi 
marque uma reunião com a famí-
lia de Carlo. 

SÁBADO - Não há exibição.

OS INTOCÁVEIS

Brian De Palma

Kevin Costner, Sean

Connery e Robert DeNiro

Oscar de Ator

Coadjuvante (Connery)

119 min.

EUA, 1987. Cor

THE NOISETTES

What's the Time, Mr. Wolf?

2007

Rock

Indicado por:

Rafael Spoladore

Esta semana vamos pegar mais 

leve e facilitar a vida daqueles que 

buscam nas locadoras cascavelenses 

os fi lmes aqui indicados. Hollywood 

com o que de melhor pode regar o 

Star System: Kevin Costner, Sean 

Connery e Robert DeNiro num paco-

te só. Deve estar na prateleira maior 

com letras garrafais.

Bom, talvez não. É que se trata 

de um fi lme de ação com uma 

dose menor de tiros e explosões 

do que normalmente, e tem como 

protagonistas um policial novato, 

um contabilista desajeitado e um 

policial 'das antigas' no lugar dos 

gigantes anabolizados. O trio in-

corruptível quer fazer valer a Lei 

Seca norte-americana e acabar 

com tráfi co de bebidas comanda-

do por um tal de Al Capone, numa 

Chicago belamente reconstruída.

A criatividade do roteiro associada 

ao talento de Brian De Palma garan-

tiram a Os Intocáveis um bom lugar 

ao sol e o título de surpresa àquele 

fi m dos anos oitenta. De quebra, rati-

fi cou o nome do diretor entre os gran-

des do cinema hollywoodiano, que 

já havia o anunciado ao mundo em 

1983, em Scarface, com Al Pacino.

Há quem deteste o fi lme por causa 

da gritante referência que Palma faz 

a Escadaria de Odessa do fi lme O En-

couraçado Potemkin de Eisenstein. 

‘Nada mais é do que um tiro pela 

culatra, uma homenagem às aves-

sas, uma citação completamente 

esvaziada ideologicamente, uma uti-

lização da forma pela forma, mera e 

dispensável demonstração de virtu-

osismo’. É, isso é verdade, mas não 

deixa de ser uma bela cena.

      Inesperado
 Praticamente perfeito
   Por que parou?

Respeitável
É bem legal
Na medida

Uma coisa é certa: tenho uma queda abis-
mal por vocais femininos. Folk, rock, pop, punk, 
multiplurifacestilos e o escambal. Em qualquer 
deles a mim há uma predileção magnética aos 
timbres com – quase sempre – uns quês – senão 
o alfabeto inteiro – de agudos. Doces, mais graves, 
afi nadas, rasgadas, gritadas. Importante mesmo 
aos meus ouvidos é que a voz ofereça o tom certeiro 
do particípio: seja marcada e personalizada.

Não é que em meio ao marasmo uma indicação fez com 
que eu parasse. A primeira vez em que ouvi o The Noisettes eu 
realmente estava parada, mais precisamente inerte, dentro de 
um ônibus. Juro que mesmo em público não consegui segurar 
a animação. 1 vocal feminino; 2 voz rasgada, doce, melódica e o 
que o valha; 3 misturas peculiares e/ou estimulantes; 4 meu esta-
do de espírito pedia um pouco de violência musical acalentada com 
notas sutis de carícias; 5 cada música passou a ser o que eu pedia.

Don’t give up já passou a mensagem certa. Na primeira puxa-
da forte da deslumbrante Shingai Shoniwa – baixista e vocal da 
banda – eu já vi que o caminho era aquele. A faixa inicial até 
causou-me reminiscências Arctic-Monkeynianas. Depois, foi um 
fl uido de notas pedidas. Quanto mais eu esperava da seqüência 
de músicas mais eu recebia.

A pegada era boa. A música por trás da voz, sabe. De muito em tanto 
algo meio punk revival (caso de Scratch your name e Nothing to dread). 
De vez em quando uns algos que eu podia jurar eletrônicos (Sister Roset-
ta, é claro). Um orgânico inominável de Jamie Morrison (bateria) no início 
de Bridge to Canada que se misturava a um quase épico (?). Gostei muito 
de quando as coisas começavam quase normais e, de repente, eram um 
grito e um estouro no ouvido. Que solavancos do ônibus, que nada!

Palmas à mistura dos backing vocals masculinos de Dan Smith 
à voz new blues/soul/R&B/rock de Shoniwa. O que eu mais espe-
rava, entretanto, chegou tímido – quase inexistente – em Mind the 
gap; preciso em Cannot even; e perfeito quando Hierarchy transfor-

ma-se na VICIANTE Never fall in love again. As batidas todas 
se renderam à melodia das vozes que as segura-

ram durante todo o álbum. Nada igual à 
velha e boa balada.

Gosto quando às mi-
nhas mãos chega um disco, 

um compositor que desconheço. In-
formações sobre a minha nova preciosidade 

eu renego a horas depois, quero mesmo é colocá-lo 
pra tocar e ser surpreendido, ver meus pré-conceitos 
esmagados na pura e simples experiência auditiva. 
Ouvir por ouvir. Sentir como conseqüência. 

Play. Aos meus ouvidos chegaram os primeiros 
acordes de Dont Give Up, que abre o CD debute do 
londrino The Noisettes. ‘Legal o riff. Uma pegada 
rock’n roll’. ‘Começou bem, bom, deixa rolar’. E as-
sim foi faixa a faixa. Scratch Your Name manteve a 
levada e deu o tom para a balada indie The Count Of 
Monte Christo, de uma sutileza singular.

Tá, Sister Rosetta passou batida, mas decorei o 
refrão de Bridge To Canada. Procurei um sentido 
para IWE, para a música e para o... a sigla? Nothing 
To Dread torrou a paciência e coube a Mind The Cap 
reaguçar a curiosidade. Cannot Even vai conseguir. 
Não, Hierarchy vai. Hmm, acho que ficará para a pró-
xima. Até lá. Mais uma pasta de arquivo na seção 
‘quem sabe outra hora’.

O que exatamente foi isso? Uma coisinha ali, uma 
melodia lá... regadas a fusão do gingado do blues à 
distorção das guitarras do rock moderno. O vocal 
ora suave ora rasgado do soul (salve Billie Holliday) 
é o contraponto acertado e bem ajustado à que-
brada da bateria meio cá, meio jazz. Tem algo 
pulsante nesse ritmo, dos músicos ‘chacretes’ 
do ruído. Mas é isso. Uma, duas, três, um pulo 
e outro para o fim. Um bom álbum para os pés 
acompanharem. Nada desconcertante de tão 
empolgante. Sinceramente, banda perfeita 
para a MTV, a produtora do efêmero.

A mistura de sons num passo além da mera 
intenção é que me segurou até o fi m. E é o que 
retira o trio da monstruosa panela em que se 
cozinha o marasmo e o tédio que transpira 
a maioria das atuais bandas de pop/rock. É 
fato, as mesclas de sabores viraram moda às 
costas da novidade e de um reciclar criativo. 
O que está enjoando são os mesmos ingre-
dientes. Comida de marmita que esfria tão 
rápido quanto o gosto se dissolve na mis-
turança dos alimentos. É bom, mas nada 
melhor do que o tempero de uma refeição 

caseira e (mais) original.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por AndersonAntikievicz CostaCASCAVEL | PR

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
  1

0
.a

go
.2

0
0

8
   

  

07

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

O relacionamento com pessoas 
queridas vai ajudá-lo a se organizar  
de uma maneira nova, completando 
a transformação da personalidade. 
Bom relacionamento com os pais.

Bom dia para assuntos ocultos e 
elevar ainda mais sua inteligência, 
por meio de boas leituras e novos 
conhecimentos. Arrume tempo para 
relaxar e procure não se irritar.

O trabalho terá o ritmo diminuído 
depois de um bom período. É neces-
sária uma revisão do planejamento 
e da efi ciência. Bom entendimento 
com os amigos, mas não no amor.

Cuidado, pois você poderá colocar 
obstáculos às conquistas. Sempre 
em busca da perfeição, você pode 
se exceder em algumas atitudes e 
colocar atividades em risco.

A posição de Vênus favorece a vida 
amorosa. Sentimentos fortes e sin-
tonia afetiva permitirão um perfeito 
entendimento com a possibilidade 
de novos planos.

Melhora da saúde e das condições 
gerais para hoje. A vida familiar será 
bastante harmoniosa e as chances 
de sucesso pessoal, profi ssional e 
fi nanceiro, deverão surgir. 

LIBRA 

ESCORPIÃ O 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Êxito nos trabalhos que necessitam 
muita responsabilidade e perícia, 
nos negócios, e na vida pública. Óti-
mo para decorar o lar, para renovar 
o ambiente de trabalho e ao amor.

Dia para iniciar melhorias na casa, 
tais como decoração e reformas. 
Fará ótimas amizades, mas não 
confi e demais em estranhos. Suces-
so junto ao sexo oposto.

Momento de êxito na educação e  no 
ensino de jovens e crianças. Conse-
guirá ótimos resultados em novos 
empreendimentos, felicidade matri-
monial, familiar e amorosa. 

Dia de máximo sucesso desde que 
aja de maneira prática e não idea-
lista. Se cometeu um erro, evite cul-
par-se ou lastimar o tempo perdido. 
Tente outra vez. Bom para o amor.

Melhora nos assuntos profi ssionais, 
sociais e fi nanceiros se farão sentir 
neste dia. Terá uma noite feliz, prin-
cipalmente para o lazer e para unir-
se a amigos e entes queridos. 

Momento de melhores condições 
nos negócios, nas especulações e 
obrigações sociais. Com atenção, 
haverá melhoria no amor e na famí-
lia. Chances em jogos. 

CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: A Ilha da Imaginação (dublado) Sala 1: A Ilha da Imaginação (dublado) 
– aventura – sexta 14h30, 16h30, 19h 
e 20h50; sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h30, 19h15, 21h15; segun-
da e terça 14h30, 16h30 e 20h; quinta 
14h30, 16h30, 19h e 20h50.

Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O Sala 2: Viagem ao Centro da Terra – O 
Filme (legendado)Filme (legendado) – aventura – sexta 
16h30 e 19h10; sábado, domingo e 
quarta 14h15, 16h15 e 19h; segunda e 
terça 15h e 19h; quinta 16h30 e 19h10. 

Hancock (legendado)Hancock (legendado) – ação – sexta 
14h15 e 21h; sábado, domingo e quar-
ta 20h45; segunda e terça 20h40; 
quinta 14h15 e 21h.

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) – aventura 
– sexta 16h30, 18h50 e 21h10; sába-
do, domingo e quarta 14h10, 16h30, 
18h50 e 21h10; segunda a quinta 
16h30, 18h50 e 21h10.

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Tre-Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (legendado)vas (legendado) – ação – diariamente 
18h e 21h.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sexta 16h10; sábado, domingo 
e quarta 14h20 e 16h10; segunda a 
quinta 16h10.

Sala 3: A Outra (legendado) Sala 3: A Outra (legendado) – drama – 
diariamente 19h20 e 21h30.

A Ilha da Imaginação (dublado)A Ilha da Imaginação (dublado) – aven-
tura – sexta 17h30; sábado, domingo 
e quarta 15h30 e 17h30; segunda a 
quinta 17h30.

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

Hancock (legendado)Hancock (legendado) – ação – sex-
ta 17h40; sábado, domingo e quarta 
14h, 15h50; segunda a quinta 17h40. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: A Múmia – Tumba do Impera-Barigüi 1: A Múmia – Tumba do Impera-
dor Dragão (dublado)dor Dragão (dublado) – aventura – sexta 
e sábado 14h, 16h25, 18h50, 21h15 e 

23h45; domingo 11h30, 14h, 16h25, 
18h50, 21h15 e 23h45; segunda a 
quinta 14h, 16h25, 18h50 e 21h15.

Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro Barigüi 2: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (dublado)das Trevas (dublado) – ação – sexta 
14h50; sábado e domingo 11h45 e 
14h50; segunda a quinta 14h50.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-
gendado)gendado) – ação – sexta e sábado 
17h55, 21h e 00h05; domingo a quin-
ta 17h55 e 21h.

Barigüi 3: Hancock (legendado) Barigüi 3: Hancock (legendado) – ação 
– sexta e sábado 21h45 e 23h50; do-
mingo a quinta 21h45.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação – 
diariamente 12h55, 15h, 17h10 e 19h35.

Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Vegas Barigüi 4: Jogo de Amor em Las Vegas 
(legendado)(legendado) – comédia romântica – 
diariamente 20h e 22h10.

Viagem ao Centro da Terra (dubla-Viagem ao Centro da Terra (dubla-
do)do) – aventura – diariamente 13h25, 
15h30 e 17h35.

Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 5: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 16h, 19h e 22h05.

Wall-e (dublado)Wall-e (dublado) – animação – diaria-
mente 13h35.

Barigüi 6: A Múmia – Tumba do Impe-Barigüi 6: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– sexta 14h30, 17h05, 19h30 e 22h; 
sábado e domingo 12h05, 14h30, 
17h05, 19h30 e 22h; segunda a quin-
ta 14h30, 17h05, 19h30 e 22h.

Barigüi 7: O Grande Dave (dublado)Barigüi 7: O Grande Dave (dublado) – co-
média – sexta 13h20, 15h20, 17h20, 
19h25, 21h30 e 23h35; sábado 11h20, 
13h20, 15h20, 17h20, 19h25, 21h30, 
23h35; domingo 11h20, 13h20, 15h20, 
17h20, 19h25 e 21h30; segunda a quinta 
13h20, 15h20, 17h20, 19h25 e 21h30. 

Barigüi 8: Mais do Que Você Imagina Barigüi 8: Mais do Que Você Imagina 
(legendado)(legendado) – comédia romântica – 
sexta e sábado 14h55, 17h15, 19h40, 
21h50 e 00h; domingo a quinta 
14h55, 17h15, 19h40 e 21h50.

Space Chimps – Micos no Espaço (du-Space Chimps – Micos no Espaço (du-
blado) blado) – animação – diariamente 13h.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Grande Dave (dublado)Estação 1: O Grande Dave (dublado) 
– comédia – diariamente 13h, 15h, 
17h, 19h, 21h e 23h.

E s t a ç ã o E s t a ç ã o 
2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar 2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar 

(legendado)(legendado) – fi cção – diariamente 
20h50 e 23h10.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação – dia-
riamente 12h30, 14h40, 16h40, 18h45.

Estação 3: Batman – O Cavaleiro das Estação 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – sexta a se-
gunda 14h05, 17h20, 20h35 e 23h40; 
terça 14h05, 17h20 e 23h40; quarta e 
quinta 14h05, 17h20, 20h35 e 23h40.

Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-Estação 4: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – diaria-
mente 17h40, 20h05 e 22h30.

Viagem ao Centro da Terra (dublado) Viagem ao Centro da Terra (dublado) – 
aventura – 13h25 e 15h30.

Estação 5: A Múmia – Tumba do Im-Estação 5: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (dublado)perador Dragão (dublado) – aventura 
– sexta e sábado 13h30, 16h, 18h30, 
21h05 e 23h30; domingo a quinta 
13h30, 16h, 18h30 e 23h30.

Comédia em Pé (legendado)Comédia em Pé (legendado) – comé-
dia – sexta e sábado 21h30.

Estação 6:  A Ilha da Imaginação (dubla-Estação 6:  A Ilha da Imaginação (dubla-
do)do) – aventura – diariamente 13h10.

Mais Que Você Imagina (legendado)Mais Que Você Imagina (legendado) 
– comédia – 15h20, 17h30, 19h45, 
21h50 e 00h.

Estação 7: A Múmia – Tumba do Im-Estação 7: A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legendado)perador Dragão (legendado) – aventu-
ra – diariamente 12h, 14h30, 17h10, 
19h35, 22h.

Estação 8: Wall-e (dublado)Estação 8: Wall-e (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – diariamente 15h10, 
18h20 e 21h25.

Estação 9: Chega de Saudade (legen-Estação 9: Chega de Saudade (legen-
dado)dado) – comédia romântica – diaria-
mente 18h10, 20h15 e 22h20.

Space Chimps – Micos no Espaço Space Chimps – Micos no Espaço 
(dublado)(dublado) – animação – diariamente 
12h25, 14h20 e 16h20.

Estação 10: Batman – O Cavaleiro das Estação 10: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diariamen-
te 13h05, 16h10, 19h10 e 22h10.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: Arquivo X – Eu Quero Acredi-Sala 1: Arquivo X – Eu Quero Acredi-
tar (legendado)tar (legendado) – fi cção – diariamente 
19h30 e 21h45.

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

animação – sexta 18h; 
sábado e domingo 16h e 18h; se-
gunda a quinta 18h.

Viagem ao Centro da Terra – O Filme Viagem ao Centro da Terra – O Filme 
(legendado) (legendado) – aventura – diariamen-
te 20h e 22h.

Sala 3: A Múmia – Tumba do Imperador Sala 3: A Múmia – Tumba do Imperador 
Dragão (dublado)Dragão (dublado) – aventura – sexta 
17h50, 20h10 e 22h30; sábado e domin-
go 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30; se-
gunda a quinta 17h50, 20h10 e 22h30.

Sala 4: Batman – O Cavaleiro das Tre-Sala 4: Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas (dublado)vas (dublado) – sexta 19h15 e 22h15; 
sábado e domingo 16h15, 19h15 e 
22h15; segunda a quinta 19h15 e 
22h15.Kung Fu Panda (dublado) – ani-
mação – diariamente 17h30 e 19h30.

Cineplex  Cineplex  

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

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação 
– diariamente 16h, 18h e 20h.

Sala 2: A Ilha da Imaginação (dublado)Sala 2: A Ilha da Imaginação (dublado) – 
aventura – 15h, 17h30, 19h30 e 21h30.

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) – aventu-
ra – sexta 17h, 19h20 e 21h40; 
sábado e domingo 14h40, 
17h, 19h20 e 21h40; 
segunda a quinta 17h, 
19h20 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: Batman – O Cavaleiro Sala 1: Batman – O Cavaleiro 
das Trevas (legendado)das Trevas (legendado) – ação 
– sábado, domingo e quarta 
16h, 19h e 21h30; segunda, 
terça e quinta 16h e 20h.

Sala 2: Kung Fu Panda (du-Sala 2: Kung Fu Panda (du-
blado) blado) – animação – dia-
riamente 16h30.

Viagem ao Centro da Terra Viagem ao Centro da Terra 
(legendado) (legendado) – aventura – 
diariamente 19h30.

Jogo de Amor em Las Vegas Jogo de Amor em Las Vegas 
(legendado)(legendado) – comédia român-
tica – diariamente 21h10.

H róscopo Cin ma

* Socióloga - laysedoardo@gmail.com

Estabilidade
e ‘Mutação’
Cultural

(por Laysmara
Carneiro Edoardo*
CASCAVEL | PR

“Que existe mais, senão afirmar a multiplicidade do real?
A igual probabilidade dos eventos impossíveis?
A eterna troca de tudo em tudo?
A única realidade absoluta?
Seres se traduzem.
Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma.
Tudo irremediavelmente metamorfose!”

Paulo Leminski

O papel da instituição familiar na manuten-
ção dos valores tradicionais vem sendo bas-
tante discutido, pois esta como a primeira 
introdução das crianças no mundo dos ho-
mens, faz com que elas percebam o mundo 
exterior e dele retirem referências para que 
sejam inseridas no mundo dos pais e, poste-
riormente, também no universo dos amigos, 
escola, igreja, televisão, etc., envolvendo, en-
tre outras variáveis, inclusive questões como 
a mudança de ambientes e a extrema tradi-
cionalidade cultural, como no caso do fi lme O 
Clube da Felicidade e da Sorte.

Assim, a socialização primária, como é chama-
da pelos sociólogos Peter Berger  e Thomas Lu-
ckmann em A Construção Social da Realidade, 
trata-se, portanto, da  primeira interiorização do 
mundo, ponto inicial da ação de “compreensão 
dos nossos semelhantes e, em segundo lugar, 
da apreensão do mundo como realidade social 
dotada de sentido”, sabendo-se este conjunto o 
responsável por apropriar os aspirantes desde 
a linguagem até as regras de comportamento 
requeridas para a vivência em sociedade. 

Para tais autores, confi gura-se em um “pro-
cesso dialético em curso, composto de três 
momentos: exteriorização, objetivação e inte-
riorização” que concorrem simultaneamente 
e constituem de forma gradativa o embate en-
tre estabilidade e mutação de uma tradição. 
Ora,  no interior de uma determinada cultura 
há dois conjuntos de forças: um que atua no 
sentido da estabilidade e outro que pressiona 
no sentido da mutação, confi gurando peque-
nas mudanças e adequações, resultantes, 
por um lado, do próprio processo histórico, e 
de outro, pelos contatos, trocas e individua-
lidades. Em outras palavras,  fl exibilizações 

e adaptações no controle social dos com-
portamentos, são decorrência das dife-

rentes interiorizações da realidade, 
visto que cada geração, fruto de 

um determinado momento his-
tórico, adquire uma nova ex-

periência ao conhecer as 
tradições dos adultos, 

num processo bas-

tante confl ituoso de socialização versus 
individualidade e contexto.

Assim, as experiências pessoais de per-
cepção e seleção de valores fazem com 
que mudanças gradativas no todo cultural 
ocorram e, logicamente, confl itos com os 
modelos anteriores sejam verifi cados, tan-
to na relação pais e fi lhos (como o caso de 
O Clube da Felicidade e da Sorte), profes-
sores e alunos, entre outros; pelo fato, apa-
rentemente simples, da infl uência do mun-
do sobre o indivíduo e vice-versa, pois este 
assimila o mundo exterior por meio daquilo 
que experimenta, e não só pelo aprendiza-
do repassado pelas gerações anteriores. 
Tal sujeito apreende “a si próprio como um 
ser ao mesmo tempo interior e exterior à 
sociedade [que] simultaneamente exterio-
riza seu próprio ser no mundo social e in-
terioriza este último como realidade objeti-
va”, formando grupos, releituras de antigas 
tradições e, fi nalmente, modifi cações no 
fazer de uma sociedade.

******
Com base no livro de Amy Tan, o fi lme 

O Clube da Felicidade e da Sorte conta a 
história de quatro famílias chinesas que 
migram para os Estados Unidos na déca-
da de 1940. A nova cultura vai diretamen-
te contra os preceitos aprendidos pelas 
famílias que foram criadas no oriente, e 
esse choque é o tema essencial do fi lme; 
porém o drama humano é o que se sobres-
sai nas relações entre mães e fi lhas que, 
ao passo que parecem se anular pelo pró-
prio confl ito entre gerações e no abismo 
cultural, se aproximam no tema universal 
do amor incomunicável familiar.

O fi lme O Clube da Felicidade e da Sorte 
será exibido neste sábado, dia 16/08, às 
19h30, no Sesc Cineclube Silenzio. A en-
trada é gratuita.
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Uma partitura, para ser trans-
formada em música, precisa ser deco-

difi cada. ela não é a música. É uma representação 
dela. A música só acontece como ação estética, 
quando alguém que entende a partitura, a execu-
ta. Só então se torna apreensível por todos, mesmo 
aqueles que não sabem nada de música.

Um fato não é uma notícia até ser codifi cado. Notícia 
é só uma representação. O acontecimento, portanto, 
só é apreendido por meio de versões. O jornalismo não 
decodifi ca o fato, mas o codifi ca. Isso precisa ser ex-
posto à opinião pública para que ela decida gostar ou 
não. Exatamente como no caso da música.

Não é preciso entender de música para gostar ou 
não dela, quando executada, decodifi cada. No jor-
nalismo é preciso explicar ao público que as notí-
cias ali apresentadas são meras representações, 
versões codifi cadas segundo as marcas ideológi-
cas dos indivíduos e da empresa jornalística.

Sfez diz que em pesquisas de comunicação não se 
trata mais de descobrir como comunicar melhor, mas 
sim saber como chegamos nesse estado de coisas. 
Compreende-se mal porque a política tradicional de 
comunicação fracassou em razão de um abuso de lin-

guagem. Não é à toa que ele cunhou o termo tautis-
mo, uma mistura de tautologia com uma boa dose 
de autoritarismo e um elevado nível de autismo.

No jornalismo há muita repetição, unilinearidade 
excessiva e o pouco diálogo existente ocorre apenas no 
próprio mundo da comunicação profi ssional. Reside aqui 
uma inquietante constatação sobre o jornalismo. Na músi-
ca, o código na partitura é lido por profi ssionais que deco-
difi cam aquilo e fazem a execução pública. assim nasce a 
música para uma platéia que, recebendo-a como produto 
acabado, o reconhece como tal e decide se gosta ou não. 

Essa fenomenal liberdade de decidir se gosta ou 
não daquilo não é dada pelo jornalismo, que insis-
te em mostrar versões como se fossem os fatos. É 
como se estivesse compondo partituras. Ou seja, só 
entende o que está ali quem é do ramo. O grande 
público, que não sabe ler partitura, não consegue 
enxergar a música que o faz dançar.

Por um outro viés
a fotografi a é uma arte. Não há técnica que substi-

tua o olhar do artista. Antes do click do botão dispa-
rador, olhos treinados já capturaram a imagem.

O momento é congelado e pode ser apropria-
do e apresentado ao público. É o fragmento ex-
traído de um todo que não é dado a conhecer 

ao operador da captura, seja ele o fotógrafo ou o 
observador da fotografi a.

Aquele fragmento do todo é apresentado numa 
moldura que, na prática, é uma espécie de aparato 
ideológico, uma vez que conduz o observador a ver 
por determinado viés. A moldura ressalta o corte e 
o ângulo de visão e garante o foco.

Mouillaud e Rosset, noutros termos, concorda-
ram na questão do real inapreensível. Mouillaud 
diz que no momento do acontecimento, em si, não 
há nada para ser visto, não existe nada. Rosset diz 
que o acontecimento que nos chega – seja lá por 
qual meio for – é construído, uma vez que, conclui, 
o duplo (uma espécie de acontecimento materiali-
zado em conhecimento) é criado e o real, concreto, 
positivo, é desconhecido.

Para eles, o que conhecemos como realidade, 
na verdade, não existe. Sim, afi nal, a tal realidade 
que temos são versões que nos chegaram. Logo, 
recortes construídos de um todo – esse sim real, 
porém, impossível de se apropriar –.

Mais uma referência cruzada nesse longo racio-
cínio proposto: Nietzsche dizia que o acaso não 
existe. É como se o acaso dele fosse o real para 
Mouillaud e Rosset, ou seja, o tal acaso, para Niet-
zsche é uma construção. Perceba que Mouillaud 
e Rosset afi rmaram que o acontecimento que 
nos chega é uma versão, algo construído, e não o 
fato em si, o real, inalcançável.

Exatamente por não acreditar no acaso, 
Nietzsche classificava as artes como a mais 

sublime das construções. Lógico, para ele, as ar-
tes não se negavam como construções. Ao con-
trário, dizia ele, dos cientistas e do próprio jorna-
lismo, que divulga versões como se fossem os 
fatos em si. Como se existisse um duplo do real.

a fotografi a é uma arte, repito. parafrasean-
do Nietzsche, a fotografi a é sublime ao não se 
apresentar como o todo. O aspecto fracional, 

construído pelo olhar do artista, é absoluta-
mente evidente, franco.

Gostaria de dizer o mesmo da maté-
ria jornalística.

Uma matéria publicada no 

jornal é apresentada, 
sempre, como se fosse 

o registro do acontecimento 
em si. O jornalismo erra quando 

não assume que o que apresenta ao público 
é apenas uma versão, construída, de um fato 
que ele não conheceu na integralidade.

O jornalista, ideologicamente comprometido 
com a prática jornalística, defende a versão 
como verdade. Crê nela. É como se ele fosse 
o operador da rede de informações. Na verda-
de, ele mesmo, na maioria dos casos, é mani-
pulado pelos verdadeiros operadores da rede, 
aqueles transfi gurados como fontes. 

No rio das informações, eles conseguem fi car a 
montante do fato, uma criação. A jusante estão os 
que se acham operadores. Inclusive os jornalistas. 
Talvez por isso tamanha crença nas versões como 
se fossem o todo, concreto, verdadeiro, real. 

Os operadores retêm as informações e as 
usam conforme lhes convém. Dessa forma 
conseguem manipular as relações de espaço/
tempo. Como operam a montante e a jusante 
do fato construído, eles controlam o foco e o re-
corte que será dado jornalisticamente ao fato.

Lembra da história da fotografi a? pois é. Sem 
a restrição de luz, não há imagem.

Os dominantes da cadeia das informações con-
seguem então usar a moldura da imprensa trans-
fi gurados como fontes, que retêm as informações 
e as usam conforme lhes convêm. Como proce-
dem à jusante e à montante, conseguem criar o 
acontecimento, limitando espaço, tempo e foco no 
recorte proposto. assim como na fotografi a não 
há imagem sem a restrição da luz, os dominantes 
usam a moldura da imprensa para restringir a luz 
conforme conveniência e assim se assegurarem 
de qual imagem será revelada, que cena será vis-
ta, que discurso será apropriado.

Ainda um preâmbulo
As teorias, sejam elas quais forem, são reducio-

nismos. Elas permitem uma visão fragmentada de 
um todo. Uma fotografi a, um recorte, uma constru-
ção. Continuo falando das mesmas coisas.

No campo das ciências humanas as teorias procu-
ram trazer à luz da compreensão fatos observáveis. 
Controlando a luz, controla-se a imagem. Usando-se 
a moldura, dirige-se o olhar de quem observa.

É pelas teorias que são dadas explicações sobre 
um fato e, em muitos casos, permite-se, inclusi-
ve, antecipar, ou pelo menos imaginar, algumas 
conseqüências futuras advindas de tais fatos.

Em comunicação não há uma teoria mais am-
pla. Não bastasse a essência das próprias teo-
rias que tendem ao reducionismo, a comunica-
ção tem uma capilaridade que não permitiria 
uma teoria de tal amplitude.

A comunicação não é um tema interdisciplinar, 
aquele que pega um pouco de cada uma das ou-
tras disciplinas. É transdisciplinar, pois passa um 
pouco dela para todas as demais ciências. 

A comunicação tem um ‘quê’ de onipresença. Mas 
não se admite aqui a arrogância de afi rmar que a co-
municação vai fazer de alguém um bom professor ou 
um bom empresário. Mas sem dúvida alguma, um 
bom professor, um bom cientista vão ser tanto me-
lhores quanto melhor dominarem a comunicação.

Complexa e cheia de sutilezas, atalhos, labirin-
tos teóricos, a comunicação não é vista como um 
todo. O que é comunicação?

Comunicação não é vista como uma ciência com-
pleta porque ainda não foi totalmente dissecada, 
desconstruída e reconstruída, de forma tal que 
cada processo seja compreendido e cada peça te-
nha encaixes defi nidos.

Mais recortes teóricos
Não desista ainda da leitura. Logo poderemos nos 

atrever a alguma amarração, num rompante de atre-
vimento que precisará ser perdoado pelos que têm 
mais alcance intelectual e biblioteca mais usada.

Retomando o caminho dos recortes teóricos, vamos 
observar outras possibilidades de cruzamentos teóri-
cos e conceituais. Procura-se aqui justaposição que 
permita propor, se não uma solução, pelo menos um 
debate sobre uma possibilidade à prática jornalística.

Marx conceituou o dilema da alienação, segundo o 
qual o homem, dentro da dinâmica de produção, so-
fre de uma espécie de perda ou ausência de controle 
sobre as próprias criações.

Daí que po-
demos dizer 
que o jornalista se aliena. Está 
envolvido na dinâmica de produção, 
na práxis jornalística, e se dissocia da 
consciência de que está relatando versões.

McLuhan, ao falar sobre a indústria de cultura de 
massa, coloca os meios de comunicação como des-
taque. afi rma que os meios se transformaram numa 
espécie de extensão do homem. Mas faz um alerta: o 
homem cria processos que infl uenciam a própria natu-
reza dele. Mais ou menos assim: o homem cria a ferra-
menta que, por sua vez, muda o homem.

Podemos então inferir que o jornalista não se 
comunica mais.

Paulo Freire fala do mutismo. E explica que o 
mutismo não é ausência de resposta, mas uma 
resposta sem teor crítico. Jornalismo não é muito 
dado a despir-se em público.

No rio das informações, o jornalismo virou um mani-
pulado. É oprimido.

Bordieu critica a capacidade de manipulação dos 
meios. Mas diz que jornalista, como manipulador, é 
manipulado também.

Marques de Melo diz que há uma cultura do silên-
cio, em que o oprimido não tem voz própria, fala 
pela voz do opressor.

E dá-lhe jornalismo defendendo as versões como 
se fossem a realidade apreendida.

Como Freire, Bordieu vê no indivíduo a única alter-
nativa de por fi m ao mutismo. pelo diálogo. Bordieu 
vê solução do dilema na rebeldia do jornalista em ir 
contra o estado de coisas.

O diálogo, para Freire, gera um pensar crítico.

Bem, a solução do problema da incomunica-
ção no meio está, então, em novas práti-
cas jornalísticas.

hall é um divisor de águas nessas ques-
tões teóricas aqui colocadas em tela. An-
tes dele, os meios de comunicação de massa eram 
vistos, estudados, como se fossem externos à socie-
dade. Manipulavam pelas notícias.

hall desconstruiu essa linearidade e concluiu que 
a mensagem não tem a transmissão tão simples as-
sim. Não basta intenção de comunicar.

Gramsci trouxe para um contexto político a noção de 
que os Meios de Comunicação de Massa eram estru-
turas exteriores à sociedade e a manipulava com as 
notícias. Sugere que os MCM são uma espécie de pe-
dagogia de massa. Perceba-se que massa é no sentido 
de massa crítica encontrado em Marx e não no sentido 
de massa manobrável encontrado no senso comum.

Por isso Gramsci definiu jornalistas como inte-
lectuais orgânicos.

Para ele, a massa fala de si mesma e se reconhece pelo 
jornalista que dá voz à massa. Ele não retrata a sociedade, 
ensinava Gramsci. O jornalista é porta-voz da massa.

assim, encontramos em Gramsci a defi nição se-
gundo a qual nos permite inferir que o jornalismo 
orquestra vozes.

Numa orquestra, quem conduz as inúmeras vozes 
é o maestro, que está para o conjunto assim como 
está o jornalista para a sociedade. E esse registro 
não é para mostrar importância deste ou daquele. 
Mas apenas para enfatizar a responsabilidade que 
têm em cada movimento.

Contexto para
questões basilares
Reside nesse amplo contexto exposto até aqui, questões 

basilares para a práxis jornalística. Já que não gosta de 
despir-se em público – posição até compreensível – que o 
faça pelo menos internamente, sem pudores. Estamos, nós 
jornalistas, executando músicas ou compondo partituras? 
Vamos passar a assumir as versões ou continuaremos a 
defender liturgicamente as versões como se fossem os 
fatos? Vamos continuar mudos ou começaremos a bus-
car respostas críticas? Vamos pensar um pouco mais so-
bre quais vozes estamos orquestrando? Vamos restringir 
luz para construir uma imagem e não admitir que a ima-
gem é um recorte do todo? Quais são as ideologias que 
nos movem? para quem, afi nal, escrevemos? Se assumir 
a condição de ser construído, o jornalismo se aproxima 
mais da arte, se torna, portanto, mais humano. E melhor, 
pode se desconstruir para ver do que é feito, 
como é feito, para que é feito e poder se recons-
truir, mais consciente e forte. Tudo, para conse-
guir mais efeito.

* Jornalista

(por 
Claudemir hauptmann*
CASCAVEL | PR

Uma partitura jornalística,
códigos autistas
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