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Tenho duas boas notícias para você que gosta do espaço 
Emblogado e segue nossas dicas:

- Dos cinco blogues mais populares de 2008, nós já in-
dicamos dois;

- Isso quer dizer que, além de estar atento às tendências 
da blogosfera, você foi apresentado em maior quantidade 
àquilo que não é óbvio.

Mesmo na tentativa estonteante de fugir do comum, preci-
samos [e queremos] não nos distanciar do que está em voga, 
e hoje nos dedicamos à lista mencionada. A pesquisa é de 
responsabilidade da blogueira Cynara Peixoto, e já causou 
muita discussão. A fórmula utilizada para organizar o ranking 
por pontuação foi a primeira culpada: ((PageRank*1000) + 
Backlinks do Google + (Backlinks do Yahoo/100) + Leitores de 
Feed + Quantidade de blogues que linkam no BlogBlogs)/100. 
Tanta informação e trabalho – porque, convenhamos, cansa 
só de pensar – pode ser conferida na considerável tabela dis-
ponível em mundotecno.info/noticias e nos muitos comentá-
rios que se seguem ao post que entrou no ar em 30 de julho e 
foi atualizado pela última vez no dia 4 de agosto. Muitas atu-
alizações foram feitas devido ao ego superextasiado dos blo-
gueiros que queriam correções nos pontos ou reclamavam 
por não fi gurar na lista. Paciência. Uma lida rápida no texto 
introdutório elimina a maioria das dúvidas sobre a pesquisa, 
que, por contar com elementos por vezes falho, tende a não 
ser completamente certa. O que vale mesmo é o empenho 
de Cynara e a coragem de colocar a cara a tapa.

O grande vencedor do embate infi ndável é o geek por excelência 
meiobit.com. Geek, aliás, pode ser defi nido simploriamente – e 
defi nir a linha do Meio Bit – por nerds interessados em tecnologia. 
Apesar disso, não só os representantes da classe encontram con-
teúdo interessante. Desde 2004, muita informação e discussão 
sobre tecnologia é encontrada por lá, com a vantagem de vários 
colaboradores e o não apoio a “sistemas, empresas ou produtos 
específi cos”. Quer saber mais, por exemplo, sobre o Chrome, novo 
navegador da Google (google.com/chrome), e a aceitação/vulne-
rabilidade dele? No Meio Bit, já é quase notícia velha.

Numa demonstração óbvia de que os interessados em tecno-
logia são um dos grupos mais engajados da rede, o segundo 
lugar vai para o não menos nerd BR-Linux.org. Com o slogan 
“Linux levado a sério desde 1996”, praticamente na era da pe-
dra lascada da Internet, é um espaço com no-
tícias, opiniões e comentários sobre “temas 
que interessam às comunidades brasileiras 
de código aberto e software livre”. Bacana 

para quem se interessa mesmo.

Já que o terceiro e o quarto lugares 
mais-mais da lista já foram comen-
tados por aqui, pulamos para a quin-
ta posição. O Pensar Enlouquece (, 
Pense Nisso!), de Alexandre Inagaki, 
cujo objetivo não consegui decidir 
muito bem qual é. Categoria escolhi-
da depois de cinco segundos de aná-
lise: universo e assuntos afi ns. Pronto. 
Depois disso, é só descobrir por que 
está entre os primeiros. Muitos assuntos, 
cultura geral – e alguma coisa desnecessária 
–, e muitos, muitos, muitos hiperlinks para óti-
mos espaços e temas. Uma receita de sucesso 
na blogosfera, citar e (para) ser citado.

Os outros colocados em mundotecno.info, que, 
por sinal, fi cou em 138° lugar na lista.

Aos que querem iniciar em novos autores, sebos são luga-
res a considerar. Afi nal, a aventura geralmente sai mais ba-
rata e há ainda a chance de depois fazer um bom negócio 
com títulos de terrenos conhecidos. Some aí a ‘gente fi nis-
se’ da maioria dos livreiros, que, de quebra, ao contrário da 
quase totalidade dos atendentes de grandes livrarias, sabe 
o que há além da capa.

No Sebo do Paulinho (Rua Jarlindo João Grando, 32, Cen-
tro) sinto-me em casa. “Opa, bom, Paulinho?”. “Tudo jóia, e 
contigo?”. “Maravilha... Paulinho, esse Frederick For..sy..th...”. 
“Hmm”. “Sempre me deparo com o nome dele nos sebos. De 
quem se trata?”. “Li alguns livros deles e gostei muito. Sem-
pre tem procura”. “Ah, é?”. “Sim, são livros para quem gosta 
de histórias repletas de intrigas, espionagem, corrupção... 
Esse aqui, Dia de Chacal, é um dos mais conhecidos”.

Forsyth assinou nove anos de uma intensa carreira jornalís-
tica, até que decidiu aventurar-se na literatura. As tentativas 
da extrema direita francesa de assassinar o General Charles 
De Gaulle, que presenciou em Paris em 1962, foi o tema so-
bre o qual se debruçou, entremeando às linhas romanescas 
os métodos de investigação aprendidos durante a vida de 
repórter. Em 1971, lança Dia de Chacal, o primeiro de uma 
série de sucessos internacionais. Paulinho me apresentou 
uma edição de 1980, impressa pela Abril Cultural e muito 
bem conservada. São 440 páginas por R$ 4. Também estão 
à venda Sem Perdão (Record, 1982. 240 p., R$ 4) e Cães de 
Guerra (Círculo do Livro, 1974. 392 p., R$ 5). 

“E esse aqui, Harold Robbins?”. “Esse sai muito e é bem 
diferente de Forsyth”. Robbins, ricaço falido do ramo de 
açúcar, em Hollywood foi de balconista de remessa a exe-
cutivo de estúdio. A trajetória como escritor começou em 
1948. O debute Nunca Ame um Estranho repercutiu e ge-
rou polêmica pela ‘sexualidade gráfi ca’. Destiladas ali as 
características que lhe seriam marcas: a mistura de expe-
riências de vida, fatos históricos ao melodrama e o sexo.  
Uma Pedra para Pescador de Danny (1952) foi levado às 
telonas em 1958, com Elvis Presley, sob o título Crioulo de 
Rei. Robbins morreu em 1997 aos 81 anos, com mais de 
20 livros traduzidos em 32 idiomas e 50 milhões de cópias 
vendidas, além de uma estrela na calçada da fama.

“Estava vendo aqui, Nelson Rodrigues é quem traduzia os 
livros dele”. “Sim, a maioria. É que, apesar de trabalharem 
com temas diferentes, possuem uma linguagem semelhante. 
Nelson Rodrigues utiliza uma linguagem forte, não tem meio 
termo, entende? É uma escrita crua, sem sentimentalismos, e 

Robbins também é assim”.

Títulos disponíveis traduzidos 
por Nelson Rodrigues: Os So-
nhos Morrem Primeiro (Cír-
culo do Livro, 1977. 312 p., 
R$ 7), Os Herdeiros (Record, 
1969. 340 p., R$ 5), Stileto 
(Record, 1960. 9ª ed., 170 
p., R$ 7), O Machão (Re-
cord, 340 p., R$ 7), Escân-
dalo na Sociedade (Círculo 
do Livro, 1988. 310 p., R$ 
7), Ninguém é de Ninguém 

(Círculo do Livro, 1988. 177 
p., R$ 7), Os Implacáveis 

(Record, 1949. 4ª ed. Volume 1 
e 2. 506 p., R$ 8), 79 Park Avenue 
(Impresso na Espanha, 1996. 288 
p., R$ 8). Traduzidos por Pinheiro 
de Lemos: Atire a Primeira Pedra 

(Record, 1982. 320 p., R$ 6), Os 
Pervertidos (Record, 1984. 350 p., 

R$ 8), Os Ambiciosos (Círculo do Li-
vro, 1984. 498 p., R$ 8).

O melhor blogue 
de todos os
tempos da
última semana

E esse
aqui?

QG do ALT - Sexta-feira - 23h59

Sábado - 00h01

Sábado - 6 h

Idéias
episódio 21

PraticamentePronta

RÁ! Hoje a gente

fecha o caderno

mais cedo.

ZZzz... HÃ?
Os textos já estão

prontos? NÃÃÃÃÃOO!

FUGU 2, HOJE,

A PARTIR DAS 20 H

NO GILBERTO MAYER

www.gazetaalt.com

“Devemos não somente nos defender, mas também nos 

afirmar, e nos afirmar não somente enquanto identida-

des, mas enquanto força criativa”.

FOUCAULT, Michel 
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(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por 
Rafael Ruiz*
CASCAVEL | PR

“Mas uma coisa é certa:o pú-
blico não dispensa a crônica, e o 
cronista afirma-se cada vez mais 
como o cafezinho quente seguido 
de um bom cigarro, que tanto pra-
zer dão depois que se come”.

Vinicius de Moraes

Para fi ns educativos e biográfi cos 
ou somente por nossa imensa ne-
cessidade de tudo explicar e ressintir, 
Vinicius de Moraes é sempre tantos. 
Músico, letrista, crítico de cinema, bo-
êmio, diplomata, carioca. Em primeira 
– e ouso dizer em única – instância, é 
poeta. E o presente do indicativo de ser 
aplicado no sentido que Infante instrui: 
“os processos habituais e regulares ou 
aquilo que tem validade permanente”.

Vinicius é perpetuamente poeta.

Muitos, aliás, o vêem unicamente poeta 
e um dos membros fundadores da Bossa 
Nova – que nem precisa ser retomada aqui 
pela recorrência midiática das bodas de ouro 
do movimento – e por vezes ignoram a verten-
te que, para alguns, mais o aproximou do pú-
blico. “De todas as dimensões desse universo, 
do afetivo ao literário, do musical ao familiar, 
falou o cronista com o sabor e o à-vontade que 
caracterizam esse gênero de prosa”. O cronista 
Vinicius é tão visceral quanto o poeta.

As vísceras expostas, por sinal, além das dele, 
são as sociais, as banais, as metalingüísticas, 
mas, principalmente, as de todos, já que o cro-
nista – que por uma questão quase estilística não 
será analogamente chamado de Cronistinha, além 
das pejorações já previstas mesmo em Poetinha – 
é responsável ao extremo. A crônica para Vinicius é 

é sempre
é sempre
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o coração do jornal, esse “organismo humano”. “Daí 
a seriedade do ofício do cronista e a freqüência com 
que ele, sob a pressão de sua tirania diária, aplica-
lhe balões de oxigênio”.

A impressão do copo de uísque e do charuto 
sempre presente. Os nove casamentos, os mui-
tos casos, as paixões lancinantes. O advogado 
que se tornou diplomata para ter tempo de 
poetar. Todas rasuras diante do religioso es-
crever, do periódico. Da coletânea das obras, 
dois livros pela Companhia das Letras: Para 
viver um grande amor (1991) e Para uma 
menina com uma fl or (1992). Na orelha do 
primeiro, uma das justifi cativas para con-
trariar os que insistem nos melindres do 
lugar-comum: “Vinicius escreveu crônica 
para sobreviver, ou quando muito para 
juntar um dinheirinho aos seus venci-
mentos de diplomata. Foi a força das 
circunstâncias, ou a sobrevivência, 
que o levou à colaboração periódica 
nos jornais e nas revistas”. Um ser 
que sobrevive de forma tão subli-
me não pode ser renegado.

Numa perspicácia sutil, ambas 
as obras são compilações de crô-
nicas e poemas, já que não há 
dissociação racional ou apta 
entre o cronista e do poeta. O 
lirismo enfático e arraigado 
de Vinicius perpassa intacto 
– mas sempre mais forte – 
as várias fases da poesia e 
da prosa produzidas por 
ele. A vida dele era lírica. 

Carlos Drummond de Andrade, 
ao reconhecer o gêmeo, não 
dissimulou a inveja: "Vinicius é 
o único poeta brasileiro que ou-
sou viver sob o signo da paixão. 
Quer dizer, da poesia em estado 
natural". "Foi o único de nós que 
teve a vida de poeta".

Aos temas abordados, Vinicius 
até dedicou um texto: O exercí-
cio da crônica. Por sinal, há dois 
textos com esse assunto e título, 
um para cada um dos livros men-
cionados. “Com um prosador do 
cotidiano, a coisa fi a mais fi no. 
Senta-se ele diante de sua máqui-
na, acende um cigarro, olha atra-
vés da janela e busca fundo em 
sua imaginação um fato qualquer, 
de preferência colhido no noticiário 
matutino, ou da véspera, em que, 
com as suas artimanhas peculia-
res, possa injetar um sangue novo”. 
Caso não consiga, deve valer-se de 
um processo associativo, “fatos e 
feitos da vida, emocionalmente des-
pertados pela concentração”. Para 
nenhuma esperança, o assunto vira 
a falta de assunto.

A pluralidade do co-
tidiano – e o 
plu-

ral do nome, pelas palavras de 
Manuel Bandeira, – surgem 
sempre fl uidas, sempre uma 
beleza nem triste, nem ale-
gre. A simplicidade da retó-
rica rebuscada de Vinicius 
apareceu quase que natu-
ralmente na tarefa labo-
riosa do cronista. Talvez 
pelo imediatismo que 
caracteriza o texto, mas 
ainda mais pelo estilo 
de ser um poeta, aci-
ma de tudo, natural. 
O imediatismo da 
crônica, aliás, per-
deu lugar para a pe-
rene arte da dife-
rença. Se Vinicius 
é hoje imortal, 
foi nas crônicas 
que escreveu as 
retas linhas do 
Vinicius diário. 
Um poeta em 
prosa.

A MaçãA Maçã
de Ourode Ouro

Uma calça xadrez caminhava 
pela terra de chão batido, en-
quanto a camisa branco-empo-
eirada, com suas mangas lon-
gas, segurava um bodoque. Os 
pássaros-cinza caiam de tiros 
em tiros, e a sacola de palha que ia de 
dedo a chão a dedo engordava aos resfôlegos.

Olhos atentos. Pássaros inquietos. E a estrela brilhava em um 
dos galhos da macieira. Havia poucos ninhos, poucos bichos. Uns 
olhos vagaram até que ao alcançarem-na, iluminaram-se, e uma doce 
e cansada voz suspirou: 

– Noss sinh... – olhos que brilharam castanhos e fascinados, estaca-
ram na cintilante fruta. E um leve gosto de ambição pairou no ar.

Em pouco tempo já havia imaginado um plano simples e 
fácil de pegá-la. Mediu mentalmente a distância, e com 
fi os de palha, enlaçou dois bambus na fórmula cal-

culada. Levantou-o com cautela acima da cabe-
ça e empurrou com força para que a atingis-
se, mas a cintilante se desviou e o bambu que 
havia atentado contra ela se despedaçou ao 
atingir o galho que a segurava, assim o bas-
tão e seus estilhaços junto com mais algumas 
maçãs, caíram na cabeça da pequena e valen-
te criança. Sem se retrair pensou, logo após a 
última o acertar, em outra estratégia.

Sentindo-se desafi ada, suas mãos já se aque-
ciam a pegar as pedras boas. Foi escolhendo-
as como colhendo, semelhante a sua mãe e 
o milharal quando de costume a observa da 
janela de seu quarto. O vento continuava for-

te, mas nada que a desanimasse. Calculou 
novamente a distância, mirou, com a ponta 

da língua no canto da boca, tornando mais 
preciso, e atirou. A pequena foi, decolou no 

espaço, muito forte. Numa segunda ten-
tativa, arremessou, sem muito acertar. 

A pedra subiu, não alcançou sua ambição, 
mas voltou, e acertou o braço que a lançara.

Injuriada pelas duas tentativas frustradas, e 
por ter sido atingida por uma maçã e por sua 
própria pedra, foi tentar com as próprias mãos. 
Saltou e agarrou o galho mais baixo, apoiou 
um pé seguido do outro, num mesmo ritmo 
em que suas mãos decidiam pelo caminho 
melhor. Subiu rapidamente de olhos fecha-
dos. Seus pés iam escorregando e chocando 
nos galhos úmidos de orvalho. Suas mãos 
iam se ferindo pelas escolhas. Então, quan-

do agarrou o ar abriu depressa os olhos, percebendo 
que já estava no ponto mais alto. Dali via-se todo o 
rebanho, o longo campo verde se estendendo até o 
horizonte, e o milharal. Via-se a cruz da capela. Es-
tava longe do chão, isso signifi cava que estava pró-
xima da fruta, e que havia conseguido. Ofegante, 
começou a procurar pela encantada. Porém, não 
havia trégua, nunca houve. Uma rajada forte de 
vento abraçou os galhos até desequilibrá-la, seu 
pé escorregou de um galho e ao tentar segurar 
em algo que o salvasse da queda, suas mãos se 
encontraram no nada, mas pela mão da árvore, a 
outra perna se enroscou, deixando-a pendurada 
de ponta cabeça. Após o susto, abriu seus olhos 
trêmulos. Outro susto, a fruta estava bem a sua 
frente. O céu escurecia. Com muito cuidado, foi 
estendendo os braços que tremiam. Sem pressa 
foram se aproximando, seu coração disparou, os 
olhos dilataram. A fruta.

Como a luminosa o hipnotizava. E estava tão 
próxima que umas palavras lhe escaparam do 
peito, se dissolvendo no vento, palavras das 
quais nem ele conseguiu entender. Mas numa 
tentativa de buscar essas palavras, se nos 
dissolvêssemos juntos com elas, vagamente 

escutaríamos um “Coisa linda”. Da fruta saia um 
pó semelhante ao pólen, mas este brilhava como 

se fossem pequenas estrelas. Ele queria saborear 
aquele momento. Era uma vitória.

Foi se aproximando, pela ponta de seus dedos con-
seguia sentir um leve calor vindo da fruta. Percebeu 
que não a havia pegado ainda. Seus braços estavam 
rígidos e extremamente esticados. Não iam mais. Es-
ticou com toda força a ponta dos dedos, que chega-
ram próximos de tocá-la. Sua fascinação era tal que 
sentia que apenas por estar mais próximo a tanta 
beleza, havia ganhado a batalha, mesmo sem prê-
mio e sem vitória. Sorriu maravilhado, e na fruta um 
pontinho verde se mexeu.
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“Milhões de brasileiros não têm teto, não têm chão, eu sou apenas mais um na multidão...”, 

canta um rádio em alto e chiado som na tarde de sábado, 30 de agosto de 2008.  Era o som que 

se ouvia num cantinho do bairro 14 de novembro, zona Sul de Cascavel. A menos de 300 metros 

fi ca a BR 277, uma das principais rodovias do Estado, de Oeste a Leste por ali transitam as ri-

quezas produzidas pelo chão. Muitos não têm chão. Desses muitos, alguns se uniram para dar 

um jeito de conseguir o que lhes cabe. Não sei da onde vieram, mas eles sabem aonde querem 

ir: o lugar eleito foi um espaço de terra batida, daqueles terrenos reservados para a prefeitura 

construir alguma coisa um dia. Por enquanto, é a imitação de campo de futebol das crianças 

da região. Imitação porque não há traves, redes, grama. Só há poeira e paus nas extremidades 

que marcam os limites do gol. O terreno fi ca no cruzamento das ruas Octávio Silvério Siqueira 

com Tenente José Joaquim Firmino. Ruas de que só os carteiros já ouviram falar. Ruas que 

homenageiam alguém de que aquelas pessoas jamais ouviram falar. Mas que circundam o 

esperado chão, talvez a parte que lhes coube desse latifúndio.

17h40. Chegam os primeiros pedaços de pau. Lonas, folhas de zinco. Irregulares pedaços 

de compensados também servem. As mulheres e crianças ajudam como podem. Fita mé-

trica estendida, cada um com um fragmento de chão. O importante é que cada um erga 

pela menos um barraquinho para marcar o espaço. Logo terei um endereço, fi xo, meu, 

para sempre. O homem com a camiseta do Brasil estampada com o número 9 seleciona 

os quatro caibros que serão os pilares do barraco.  17h45. Começa o barulho das batidas 

de martelo. A mulher de aparência jovem sorri ao ajudar o marido a esticar um pedaço 

de lona amarela sobre a frágil estrutura de mata-juntas. As crianças correm ao redor dos 

barracos numa alegria nervosa. Quando escurece, já é possível delinear seis esqueletos 

de lar. Frágeis como castelos de cartas, mas insistentemente pregados e amarrados 

pelas mãos calejadas. O rádio seguia a tocar “Vivi pensando a vida inteira em fazer um 

regaço. Mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço. Mas não importa se chão 

de terra tem poeira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira”. Era a trilha sonora 

das seis famílias que martelaram até as 20 horas, só pararam pela ausência de luz. 

Foram para não sei aonde, ansiosos para terminar a obra no outro dia.

“Sou príncipe do gueto, só quem é desce e sobe a ladeira

Sou príncipe do gueto e meu castelo é de madeira”.

Chega o outro dia, domingo, 31 de agosto de 2008. Logo cedo os martelos volta-

ram a ecoar. Já era possível defi nir bem as construções. Eram seis mesmo: duas 

fi las de três casas cada uma. A primeira era a da mulher de aparência jovem, já 

estava com as paredes feitas com pedaços de compensado marrom. Ao lado, lona 

laranja na cobertura e paredes ainda incompletas. A do canto seria maior, mas 

ainda estava mais no início da construção. Uma cadeira azul, dessas de boteco, 

era a mobília que aguardava o fi m da construção para entrar no barraco. Na fi la de 

trás, um senhor, por pressa, e talvez por falta de habilidades, ergueu algo pareci-

do com uma grande barraca, uma estrutura triangular coberta com uma grande 

lona preta. As outras duas casas eram as melhores, homens sobre a estrutura 

estavam terminando de cobri-las com Eternit.

O vento que anuncia a che-

gada da primavera também 

serve para erguer nuvens 

de poeira, machuca os 

olhos dos que martelam, 

mas não impede que as 

crianças brinquem de 

pega-pega entre as 

casas. Eram muitas, 

mais de 20, certa-

mente. Não dava 

mais para jogar 

bola por ali, 

mas indepen-

dentemente 

disso, elas 

c o r r i a m 

a n i m a -

das.

C
astelo

C
astelo

de M
adeira
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adeira

(
por 
M

ariana Lioto

CA
SCAVEL | P

R

11h15. Cessam as marteladas. Será a pausa para o almoço? Ou terão fi cado prontas as 

casas? Não. Vários carros param na Rua Octávio Silvério Siqueira. Era alguém da prefeitura, 

eram guardas municipais, eram policiais. Não podiam fi car ali, ali não podia, de jeito nenhum. 

Um aglomerado de ‘invasores’ e autoridades se forma bem no centro do campinho-chão. Dis-

cutem e gesticulam. O homem com a camiseta do Brasil tem os ombros curvados. Os vizinhos 

saem no portão para ver a treta. A polícia observa de longe, sabe lá qual seria a reação dessa 

gente? Sobe e desce de pessoas pela rua. As crianças não deixam de brincar.

11h20. Um negro, sem camisa, aparentando uns quarenta anos, desiste de discutir e ges-

ticular. Vai saindo do terreno. Bate as mãos como quem espanta um cachorro e diz de modo 

irônico “Pode ir embora! Todo mundo!”.

12h. Um menino de uns dez anos na cadeira de boteco azul parece cuidar de casa. Os cachor-

ros que estão por ali rodeiam o grupo que ainda discute, cheiram as pernas dos donos. Querem 

saber o que está acontecendo.
“Aconteceu que o homem da prefeitura pegou o nome, RG e CPF de todo mundo. Disse que vai 

dar casa da Cohapar com água e luz. É pra ir segunda-feira lá na prefeitura, aqui não pode fi cá, de 

jeito nenhum, porque é o campo das piazada”.

12h08. O homem, que seria dono e agora não é nada, começa a soltar a lona preta do barraco 

triangular. Uma menina ajuda. O trabalho é feito com todo cuidado para que a lona não rasgue. 

Estendem no chão, um em cada ponta, dobram, dobram, dobram, dobram de novo. Sem a lona é 

possível contar com quantos paus se faz um barraco. Nesse caso, eram 18. 18 paus.

12h11. Recomeça o barulho dos martelos. Mas nada de fazer, resta agora o desfazer. Logo, o ba-

rulho é o das tábuas que caem. As autoridades continuam ali observando o destrabalho.

Alguém reclama: “Vocês não tem que sair não! As madeira não é de vocêis? As lona não é de você-

is? Não tem que sair”. Os mais inconformados faziam tremer as estruturas do barraco com as mar-

teladas. O rádio cantava a realidade da distante São Paulo: “Aqui pro cidadão honesto ter um teto, só 

pondo o fogão na cabeça invadindo o prédio. Saindo na mão com PM do choque, sobrevivendo o tiro 

da reintegração de posse”. Distante?
12h20. As mulheres que no dia anterior subiam e desciam com os pedaços de compensado nos 

braços agora só olham desacorçoadas. A mulher de aparência jovem já não sorri. Três crianças saem. 

O maior carrega sobre a cabeça uma mesinha dessas de colégio. O segundo carrega um martelo. O 

terceiro, devia ter uns dois anos, se carrega – e já era muito –.

12h30. Os barracos que tinham cobertura de Eternit ainda resistiam. Foram os últimos a ir ao 

chão. Os paus que deixavam de ser casa eram amontoados. Aos poucos, eram levados dali, para 

onde? Para onde levar as coisas?
12h40. As autoridades, na certeza do dever cumprido, saem.

12h48. Passa um carro vendendo picolés. “É 8 por 1 Real, 8 por 1 Real... Aceita Tele-Sena velha, panela 

velha, garrafa e litro de Jamel. Também tem de leite, 6 por 1 Real”. As crianças olham. É uma Belina bege 

com uma corneta no capô. As crianças olham. O banco do carona foi arrancado para dar espaço a uma 

encardida caixa de isopor em que coloridos pacotes de picolés repousam.

13h05. Cai o último pau da casa que fora de Eternit. Caiu com um pezasso irado, dado pelo 

homem que desmontava ira, devia ser o dono, e agora não era nada. Cai o último vestígio de um 

sonho que durou menos de 20 horas. O rádio da pessoa de bem, que almoça frango assado e 

maionese com a família, canta. “Pergunta pro tio do terreno invadido no escuro o 

que é um trator transformando sua goma em entulho”...

O campinho estava vazio.G
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Brava gente brasileira! Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Da perfídia, dos grilhões, da face 

hostil: já podeis brasileiros dizer-se livres sem morrer pelo Brasil. Liberdade tão citada, tão previsível. Nas ruas 

da cidade, enquanto transeuntes passavam por nós, nos embrenhamos na empreitada de tentar descobrir quais 

são os desejos de independência dos anônimos. Foram várias as proclamações. E o desejo astuto de livrar-se de 

algum empecilho gerou debates úteis, mesmo que preciso fossem as margens plácidas (ou serão turbulentas?) 

do Rio Cascavel para ouvir o brado retumbante do povo heróico. Fomos às ruas. 
Ele olha para o absurdo do tempo que já passou em terras tropicais. O Alentejo, o Minho, o Algarve e outras 

terras fi caram para trás há quinze anos quando aportou no Brasil como marinheiro de uma embarcação. 

Não tem grandes lembranças, mas à frente reconstrói novos sonhos. Quer deixar os canaviais e poder ver ao 

longe as oliveiras, das quais não tem mais vista privilegiada. As doçuras, o calor latente deste sangue formado 

por várias vertentes, a libido das mulatas, quer deixar tudo aqui, mesmo o último, no qual se encontrou em pra-

zeres absurdos, como pensa, e do qual nasceu o fruto que pretende levar consigo após decisão da justiça.

Em terras amazônicas, nada parece ter encontrado para sustentar uma permanência. Mesmo tendo fi cado por 

15 anos. Da concentração na leitura, o interrompi. Senzala era o título da obra desconhecida. Com a barba por 

fazer, as pernas cruzadas dando o sentido de descaso com o tempo que escorre. Na verdade, o tempo é um rato 

que passa pela sala e não percebemos. Ele levanta a cabeça em minha direção enquanto me agacho para estar 

na mesma altura que os olhos dele. Pousa as mãos sobre a obra. O sotaque luso irrompe a conversa. Quinze 

anos não bastaram para que deixasse essa marca lusitana esquecida. O correto colocar das palavras formando 

frases perfeitas extasiaram a mim e a minha colega, que permanecia em pé observando nossa conversa.

Apresentei-me e logo mandei a deixa: se pudesse declarar a independência de algo, alguém ou de uma situ-

ação, o que seria? Pensativo, ainda com as pernas cruzadas, olhou para os lados, pensou. “Da situação deste 

país. Dessa gente que não sabe administrar a nação. Da justiça morosa que deixa no descaso os cidadãos à 

espera de decisões”. “Você está legalmente no Brasil?”, “Sim. Tão legal que pago pensão ao meu fi lho”. Ele tem 

um fi lho de oito anos e espera um ultimato judicial que permitirá levar o fi lho para Portugal, a terra natal. 

Na avenida atrás de nós, os carros passavam intermitentemente na tarde calorosa de agosto. Outro sujeito 

observa nossa conversa. Não fala, parece encabulado com o assunto. João Maria Folião Vidal da Silva – o 

nome no gajo – não pode deixar as terras brasileiras. Não que esteja obrigado, mas o coração de pai bate 

mais forte ao pensar que terá que deixar o fi lho e partir para além-mar. Na simplicidade o gajo depende ape-

nas da decisão de algum magistrado que possivelmente não dará a causa a ele. A independência de João é 

muito mais complicada que outras com as quais nos deparamos pelo trajeto do Calçadão da Avenida Brasil. 

João depende do fi lho. O amor que possivelmente dispensa poderá segurá-lo, ainda, por muitos anos em ter-

ras tropicais. O Tejo, as avencas, as sardinhas, os azulejos, os vinhos podem esperar. Os fi lhos crescem e o pai 

continuará dependente deles, do amor que dispensam e da necessidade que precisam. “Sorte na empreitada 

e boa leitura”. Despedimos-nos comentando sobre o gajo. Mais à frente outro personagem concentrado em anotações na agenda fez com que eu fi xasse meus olhos. 

Aproximei-me e educadamente pedi licença para sentar e conversar. A pele morena e os traços faciais carac-

terísticos logo me fi zeram pensar que se tratava de mais um estrangeiro. Estava certo. Raul Jorge Sulca é de 

San Salvador, província de Jujuy, na Argentina. Ele é um missionário evangélico e vive no Brasil há 16 anos. 

Dispensando um português impecável, com quase nenhum resquício da língua-irmã, responde logo e demo-

radamente à pergunta renitente que eu espalhava pelo Calçadão naquela tarde. “Não só eu, mas todos preci-

sam da independência das situações de violência que assolam este País, da realidade da vida, da maldade, 

doa acontecimentos ruins”, e prosseguiu enumerando uma série de fatos dos quais pensa ser importante a 

independência. “Proclamo a independência do medo e dos vícios”. Como se estivesse à frente da assembléia, 

Raul foi tomando forma – não se importava com o ambiente e nem com os transeuntes tresloucados do dia-

a-dia afã da cidade –. Despontava ali um pregador.Pediu desculpas por não conhecer quem era o libertador do Brasil nos proclames de 1822, mas citou os memo-

ráveis San Martin e Bolívar da independência argentina. Completou que o que as pessoas realmente precisam 

é de um novo salvador, mas que não seja para destacar territórios e sim para libertar a alma, serviço ao qual 

ele se dedica. Nos 16 anos de Brasil, Sulca viajou por diversas terras, desde o Mato Grosso até o Rio Grande do 

Sul. Em Cascavel, está há apenas alguns meses, e da mesma forma que João, o português, se prende às terras 

brasileiras com o intuito de libertar-se. Quer salvar almas na tentativa, quem sabe, de libertar a própria. 

Minha caminhada naquela tarde não rendeu o quanto esperava. A independência do Brasil já é um fato desco-

nhecido por muitos, principalmente estrangeiros. Há muito de que se libertar, entretanto. Outras fi guras também 

surgiram, desta vez todas brasileiras, e alimentaram o desejo de soberania em alguns quesitos fúteis e impor-

tantes. “Proclamo a independência do Calçadão para poder vender minhas toalhas em paz”, bradou Silvaino 

Inácio da Silva. “Da mesmice da imprensa”, desejou o professor universitário Luiz Sonda, em frente a uma das 

tradicionais lojas de Frederico Lundgren. “Independência do preconceito”, quis o hippie Alexandre Wolf, que 

vendia artesanato naquela tarde. “Do culto aos fast-food e marcas estrangeiras”, incendiou a jovem estudante 

Mayumme Bonilha, que tomava sorvete acompanhada da amida Gabriela Muller, que proclamou a independên-

cia cultural de Cascavel “Somos presos culturalmente, presos a formatos e padrões que se mantém em nossa 

sociedade. Não há formas de manifestação artística independente. Se um lugar simbolizasse isso, o Centro 

Cultural Gilberto Mayer poderia se considerar livre com meu proclame”. Concordando com ela, a estátua viva 

Paulo Caldera fi nalizou: “Temos que ter o direito de expressão, pois isso só existe no papel e não na prática. 

Quero ser livre para mostrar minha arte na rua. Basta de discriminação”. O desejo geral é de um dia melhor. Não seria necessária uma revolução, mas pequenos gestos 

que cultuariam a liberdade de todos. De certo modo, ainda há muito que andar. E a proclamação 

que pensei mais absurda naquela tarde, hoje vejo ser a mais completa: a independência de 

Cascavel. Foi o que desejou um aposentado sem interesse por minha conversa. Quiçá foi o 

pedido mais perfeito.

(por 
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

Independência      ou sorte
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MALHAÇÃO
SEGUNDA - Uma ambulância resga-
ta Angelina e o bebê. A The Banda 
vai abrir o show do NX Zero. Débo-
ra resolve usar Tony para provocar 
ciúmes em Gustavo. Caju ganha 
um carregamento de mel como 
herança. Angelina pede a Gustavo 
que perdoe Luana. 

TERÇA - Angelina insiste para ver 
o bebê. Gustavo perdoa Luana, di-
zendo que ela e Angelina erraram 
juntas. Débora apresenta Tony 
como seu namorado a Gustavo e 
Luana. Félix fará Rita assinar um 
papel lhe delegando poderes para 
mexer nas contas bancárias. 

QUARTA - Débora diz que Tony 
sente ciúmes de Gustavo. Tony faz 
ameaças a Gustavo e Débora es-
pera no banheiro a hora de salvar 
Gustavo. Luana tranca Débora no 
banheiro. Gustavo pede que a ban-
da faça um homenagem a Débora 

no show. Luana se nega.

 QUINTA - Luana ajeita o 
galão de mel e os traves-
seiros no alto do palco. A 
platéia vibra com o show 
da The Banda. Bodão 
começa a homenagem. 
Débora é aplaudida ao 
fazer o discurso. Luana 
despeja o mel e as pe-
nas sobre Débora. A pla-
téia ri de Débora.     

SEXTA - Gustavo des-
confi a de que a hu-
milhação de Débora 
tenha sido planejada 
por Luana. Rita resolve 
tirar dinheiro da conta 
de Angelina para pagar 
o hospital. Félix fi nge 
estar sensibilizado e se 

oferece para pagar a conta em seu 
cartão. Gustavo visita Angelina.   

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA DE PEDRA
SEGUNDA - Daniel recebe Virgínia 
em sua casa. Dona Aurora convida 
Menelau para jantar. Laura vê o pul-
so de Bruna machucado. Natércio 
pede a Frau Herta que vigie Virgínia. 
Laura ameaça Afonso dizendo que 
tomará providências caso descubra 
que ele maltratou Bruna.

TERÇA - Afonso repreende Bruna 
por ter deixado Laura desconfi ar 
da discussão que tiveram.  Natér-
cio chega à casa de Daniel acom-
panhado de policiais e exige a vol-
ta de Virgínia. Silvério e Iracema 
se preocupam com a relação de 
Bruna e Afonso. 

QUARTA - Bruna nega, quando Lau-
ra pergunta se Afonso a trata mal. 
Mirna encomenda um vestido a 
Laura. Natércio manda Ferdinando 
vigiar Virgínia. Laura desenha o uni-
forme das aeromoças. Laura e Na-
tércio encontram Daniel e Letícia 
em um restaurante. 

QUINTA - Letícia comenta com 
Daniel que Natércio e Laura pa-
recem estar se entendendo. Ira-
cema e Silvério conversam sobre 
uma enfermeira, Rita, que cui-
dou de Virgínia quando ela era 
bebê e quase morreu. Natércio 
avisa a John que será necessário 
desfazer a encomenda.

SEXTA - Laura se revolta ao perce-
ber que Natércio planejou destruir a 
Maison. Natérico manda Frau Herta 
localizar Rita. Otávia conta a Conra-
do que se sente mais frágil quando 
está sozinha. Laura diz a Natércio 
que quer tirá-lo de sua vida, e ele a 
manda embora de casa.

SÁBADO - Laura diz que não é 

possível conviver com Natércio. 
Bruna mexe na fita número sete, 
que está guardada em sua gaveta. 
Afonso pede informações sobre 
Rita na Santa Casa. Franzé chora 
ao saber que Margarida piorou. 
Laura diz a Natércio que ele terá 
que sair da mansão.

BELEZA PURA
SEGUNDA - Celso dá o prazo de 
um dia para Norma conseguir o 
dinheiro. Márcia, Olavo, Sônia, 
Mateus e Felipe roubam o bolo. 
Olavo desconfia que Felipe te-
nha conseguido encontrar os dia-
mantes no bolo e fugiu. Cicatriz 
confessa a Guilherme que agiu a 
mando de Norma. 

TERÇA - O delegado avisa que irá 
pedir um mandado de prisão contra 
Norma. Joana reconhece Cicatriz. 
Norma provoca Celso em um prédio 
em obras e ele cai no poço de um 
elevador. Antes de morrer, Celso diz 
a Guilherme que as provas contra 
Norma estão em um barco.

QUARTA - Norma tenta atingir Joana, 
mas Tomás interfere. Tomás conta a 
Norma que Celso deixou diversas 
provas contra ela com Guilherme. 
Guilherme encontra um CD no barco 
de Celso. Eduardo tem uma crise de 
ciúmes e discute com Samuel. Feli-
pe vai na favela. 

QUINTA - Penúltimo capítulo.

SEXTA - Último capítulo.

SÁBADO - Reapresentação do últi-
mo capítulo.

A FAVORITA
SEGUNDA - Donatela se esconde 
no quarto de Pedro. Romildo per-
gunta a Diva quanto ela quer pelas 

mercadorias. Flora espera Dodi 
fi car sonolento e liga o gás. Flora 
sai da cabana, que explode. Flora 
comemora, mas Dodi aparece ao 
seu lado. Flora se desespera.

TERÇA - Flora fi nge estar aliviada. 
Roberval conta a Zé Bob que o di-
nheiro da Blue Diamod vem do trá-
fi co de armas pesadas. Augusto diz 
a Shiva que Donatela é sua mãe. 
Dodi entrega um DVD a Flora, com 
o assassinato de Salvatore gravado. 
Gonçalo bate na porta.

QUARTA - O médico diagnostica 
uma trombose em Augusto César, 
que insiste em chamar Donatela 
de Rosana. Alícia se apresenta a 
Cassiano como responsável pelo 
cenário de seu show.  Shiva mostra 
Donatela a Elias e pergunta se ela 
realmente é sua mãe. 

QUINTA - Elias diz a Shiva que Do-
natela não é sua mãe. Rita vai ao 
apartamento de Zé Bob e conhe-
ce Roberval. Dodi dá um dia para 
Flora conseguir dinheiro. Flora 
descobre que Gonçalo tem um 
cofre cheio de barras de ouro e 
dinheiro no escritório.

SEXTA - Lara vê Dodi e Flora con-
versando e fi ca desconfi ada. Flora 
entra na sala do cofre e rouba as 
barras de ouro. Ela entrega duas 
barras para Dodi. Gonçalo diz que 
logo irá descobrir onde está o ouro, 
já que as barras têm um código de 
identifi cação. Flora fi ca nervosa.

SÁBADO - Silveirinha e Dodi le-
vam as barras de ouro para uma 
fundição. Silveirinha tem certeza 
de que Cilene fará um escândalo 
por Halley e Lara serem filhos de 
Marcelo. Halley é seqüestrado. 
Flora conta a Cilene sobre o se-
qüestro de Halley e faz ameaças 
caso ela abra a boca. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Nati faz hipnose em Va-
lente. Ele revela que a resposta para 
todo o mistério está no olho do gigan-
te, na Pedra da Gávea. Ísis diz que não 
deseja mal a ninguém. Cris diz que irá 
dedicar sua vida para matar todos os 
vampiros assassinos. Drácula e Bram 
fazem planos para derrotar Cris. 

TERÇA - Aquiles se perde da Liga do 
Bem. Ele vê uma borboleta e fi ca 
fascinado pelo seu cheiro. A borbo-
leta se transforma em Ceres. Ceres 
solta um aroma em Aquiles, que fi ca 
enfeitiçado. Ela diz que ele será seu 
escravo. Eles trocam carinhos e Sa-
mira pede um beijo. 

QUARTA - Ceres ordena que Aquiles 
ajude na destruição da humanidade. 
Aquiles se recusa. Hélio avança so-
bre Danilo, que dá um salto e chuta 
o felino. Aristóteles bate com um 
pedaço de pau na cabeça de Hélio e 
Regina joga areia nos olhos dele. 

QUINTA - Os homens-formiga colocam 
lenha nos pés de Janete, Pepe e Ana 
Luz. Nati pede para Valente amarrá-la 
e pede perdão pelos seus atos. Valente 
olha para fora do barco e vê vampiros 
voadores. Valente solta Nati, quando 
entram Bram e Drácula. 

SEXTA - Samira pega a espada e 
parte para cima de Marcelo. Marcelo 
joga uma pedra na cabeça de Sami-
ra, que desmaia. Marcelo e Tati se-
guem rumo à Agarta. O Rei e a Rai-
nha de Agarta comemoram a vitória 
do Príncipe e dos bebês. 

SÁBADO - Um reptiliano atira com pisto-
la de raio na cabeça de Aquiles, mas ele 
se regenera. Juli vê uma aranha gigante 
se aproximando de Samira e sai para 
tentar salvá-la.

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Dani diz para Alex que 
ele precisa ajudá-la a esquecer 
Luca. Luca dá um anel de noivado 
para Érika. Kim pede que Keiko o 
apresente para a família. Miquelina 
pede ajuda dos fi lhos para descobrir 
o que Severino está escondendo. 

TERÇA - Alex fi ca com ciúmes de 
Luca e Érika. Érika mostra o seu 
anel der noivado para Dani. Carlo 
vê Théo e Manoela se beijando. 
Dani pede a ajuda de Lulu para re-
conquistar Alex. Severino liga para 
Alex e diz que quer encontrá-lo.

QUARTA - Mari encontra papéis do 
Nonna Mia nas coisas de Severino. 
Severino ameaça Alex caso ele não 
desista de investigar os negócios de 
Luca. Maria comenta com as mam-
mas sobre os exames que precisou 
fazer. Miquelina consola Remi. 

QUINTA - Lulu e Dani curtem as lin-
geries sexies que elas compraram 
para surpreender Alex. Severino 
fi ca surpreso ao ver Miquelina no 
Nonna Mia. Dani monta um clima 
sensual para fazer uma surpresa a 
Alex. Severino quer saber o que Mi-
quelina fará com ele. 

SEXTA - Érika convida Dani para ir 
a uma balada com Luca e Alex. Na 
boate, Luca dança com Érika e Alex 
com Dani, que não pára de olhar 
para Luca. Raí Dani vai ao banheiro 
e é seguida por Érika. Luca e Alex 
se enfrentam em uma violenta bri-
ga no banheiro da casa noturna. 

SÁBADO - Não há exibição.

QUANTO VALE OU
É POR QUILO?

Sergio Bianchi

Claudia Mello, Lena Roque, 

Ana Carbatti e Caco Ciocler

110 min.

Brasil, 2005. Cor.

Portishead

Third

2008

Trip-hop

Indicado por:

Julliane Brita

A escravidão retratada nas crônicas do fi m 

do século XVIII de Nireu Cavalcanti - busca-

das no Arquivo Nacional -, intercalada com 

a livre adaptação do conto Pai contra Mãe, 

de Machado de Assis, sob a mão pesada 

do cineasta paranaense Sergio Bianchi. O 

resultado é Quanto Vale ou É Por Quilo?, um 

martelo descendo a toda velocidade sob as 

instituições nacionais em crise, retratadas 

a partir de um paralelo entre duas épocas 

distintas, mas ligadas pela manutenção de 

uma "perversa dinâmica socioeconômica, 

embalada pela corrupção impune, pela vio-

lência e pelas enormes diferenças sociais.

Vem em forma de drama, fl ertando com 

a narrativa do documentário. A impressão 

do real é reforçada com uma linguagem 

crua, direta, feroz. Ela choca ao igualar a 

violência, a noção de que pessoas são pro-

priedade de outras, ou a lógica do lucro do 

sistema de escravidão no Brasil, ao que 

hoje é produzido com relação aos excluídos 

e marginalizados em nossa sociedade, tal 

qual verifi cou a doutora em Sociologia pela 

USP Marta Kanashiro.

"E se por um lado o fi lme afi rma que há 

reminiscências que nos são constitutivas, 

também abarca a incorporação e com-

plexifi cação na atualidade: a miséria ou a 

prisão como economicamente rentáveis 

e geradoras de emprego, a solidariedade 

como empresa ou até mesmo a denúncia 

como um negócio. No atual jogo 'demo-

crático' e de 'participação' da sociedade 

civil em prol de demandas não atendidas 

pelo Estado, as ONGs aparecem no fi lme 

funcionando como empresa".

Uma arma apontada para o marketing so-

cial, gerador da solidariedade de fachada, na 

qual valem os lucros, sejam sociais, políticos 

e/ou econômicos. Isso sem ser niilista ou 

catastrófi co. Bem amarrado e com dois fi -

nais, deixa para nós discutirmos as soluções, 

tendo por base o nosso próprio papel social, 

constituinte de um Brasil em permanente 

crise de valores. Com um elenco impecável, 

com destaque para Claudia Mello, Ana Car-

matti e Lena Roque, que mais tarde brilharia 

em Domésticas, de Fernando Meirelles.

Místico
       Pedante
    Dá uma pira

    Praticamente
    música
Meia-boca
      Dá uma pira

Automaticamente me senti numa atmosfera 
densa e imprevisível ao clicar no que pretendia ser 
um despretensioso play no MP3. Third, do Portishe-
ad, ocasionou um solavanco inicial. Não foi nem o tér-
mino inesperado da primeira música do álbum, Silence, 
que mudou alguma coisa (e todos os fades ou transições 
acabando das músicas todas desses tempos?), mas o 
começo da canção, que me fez olhar em volta, conferir o 
player, voltar a música, fi car curiosa. "Esteja alerta para a 
regra dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição 
você tem que aprender". HEIN? Primeiro pensamento: são as 
vozes na minha cabeça. Segundo: alguém fez uma gracinha 
com esse som. Sabe como é... Pessoal larga na rede qualquer 
coisa mesmo. Terceiro: melhor escutar o resto.

Foi chegar e correr para o Google, na tentativa de reafi rmar mi-
nha posição mental aceitável socialmente. Ufa! Todos escutaram e, 
principal ou exclusivamente os falantes de língua portuguesa, levaram 
o susto. Basta. Mais misteriosa que a fala latina em meio ao legado 
anglo-saxão ou ainda mais impressionante que qualquer primeira im-
pressão é o todo da obra, que – eu juro – me fez até sentir medo. Sim, 
sou altamente sugestionável.

É o trip hop que culpo, afi nal. A mistura de música eletrônica em bati-
das desaceleradas, algum som acústico e a voz algo suave, algo gutural 
(?) de Beth Gibbons são os responsáveis pela densidade do disco. A pro-
dução de Geoff Barrow e Adrian Utley também contribuiu – e muito – já 
que as outras empreitadas do grupo já possuíam essa textura caracte-
rística de colóide, mas numa linha muito mais sensual e/ou deprimente, 
principalmente no primeiro disco, Dummy, e nas canções Only you, All 
Mine, Glory Box ou Music to fuck to. Eu adorava.

Confesso que Third, o terceiro de estúdio do grupo no literalmente em-
pregado de forma subjetiva, não é meu predileto. Fico com o já mencio-
nado Dummy e com o segundo, Portishead. De qualquer forma, é compre-
ensível que venha algo novo depois de 11 anos sem lançar um trabalho. 
Experimentações e, principalmente, efeitos para provocar os sentidos de 
quem escuta. Não é por menos que se depreende de cada música um 
novo sentido a estabelecer ligações. Do CD colocado em evidência, mi-

nhas prediletas: Nylon Smile, Plastic, We carry on e Deep water.

Mas se eu ouvir à noite, descendo a rua sozi-
nha, ainda tenho medo.

Um susto. Quando 
o play foi acionado uma 

voz citando um mandamento 
Wicca em português amedrontou-me, e o 

faria com qualquer leigo que ouve pela primeira 
trip hop. Mas nada haveria de espantoso nisso, 
não fosse Portishead uma banda britânica. Algo 
místico pareceu me transportar para mais próxi-
mo daquele ambiente letárgico. Desprezível, na 
primeira audição, mas atento estive: esteja alerta, 
tudo que você faz de mal a alguém volta a ti três 
vezes. Adaptada, essa é a frase que abre o disco. É 
a defesa apressada, a justificativa.  

Não minto, detestei na primeira audição. Mais 
parecia um amontoado de sons disformes com-
binados com uma voz desprezível. Voltei à minha 
infância, para dentro daquelas máquinas de Res-
sonância Magnética que usam sons de diversos 
tipos para estimular várias partes do cérebro, ter-
rível. Aquela sensação de impotência misturada 
com sons de açoite, choques elétricos, como se a 
pele estivesse rasgando, panelas batendo próximas 
à cabeça, o disco riscando, um absurdo. E parece 
mesmo. Não ouvi com atenção, admito. Retrocedi, 
afundei-me na sonoridade e, já na faixa Silence, per-
cebi que há uma sincronia na repetição de sons e 
abruptamente a canção encerra-se parecendo uma 
falha ou o súbito silêncio clamado na letra.    

As bordoadas no crânio se tornaram melodia. E 
aquela repetição pareceu emanar um sentimen-
to de compaixão. A música Deep Water, acompa-
nhada apenas pelo tiritar de um violão ou algo 
semelhante, parece pastorear a mente para 
ermas pastagens psicodélicas que logo vão se 
dissipar no ensurdecedor barulho de uma TV 
fora do ar. De volta às pancadas no crânio, me 
concentro: isso é legal, tento me convencer. 
Alguma coisa lancinante ressoou. O harmô-
nio solitário traz algo hermético à mente. 
Portishead ficará mesmo em minha cabeça 
por um bom tempo. A coincidência nume-
rológica de ser o terceiro disco dos três 
integrantes reforça a mística do disco. Se-
gundo a numerologia, onde o número três 
aparece de forma latente, há dificuldade 
de harmonia. Que seja, a completude 
pastoreou tudo e lobos e cordeiros se 
abraçam no objetivo de musicar.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Boas chances no trabalho, favore-
cendo os planos que têm em mente. 
Confi e nos familiares. Período de 
muita felicidade com relação aos 
seus sentimentos. 

Ótima infl uência para casamento 
ou para novas associações e para 
lucrar em negócios junto ao sexo 
oposto. Cuidado com rivalidades e 
inimigos declarados.

Evite compromissos arriscados. Não 
fale com desconhecidos e tenha 
cautela. Tudo o que pensar ou fi zer 
durante este período pode aconte-
cer do melhor modo possível.

Evite a falta de persistência e dê 
continuidade aos empreendimentos 
que terá bons resultados. Bom para 
tratar com pessoas importantes ao 
seu progresso. Controle a rebeldia.

Um encontro pode marcar o início 
de uma amizade mais proveitosa e 
duradoura. Há prenúncios de notí-
cias agradáveis que podem sugerir 
a idéia de uma viagem.

Socialmente, procure ser mais ativo, 
e pode encontrar alguém que real-
mente o ajude a chegar aonde quer, 
principalmente no trabalho. Novas 
perspectivas vão se abrir.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia muito bom para você. Vai se 
entender perfeitamente com a fa-
mília e superiores. Você continua 
indeciso em relação a um envolvi-
mento romântico.

Período promissor. Seja otimista e 
aproveite as chances que surgirão 
agora. Bom para os jogos, sorteios 
e loterias. Você vai repassar grande 
intensidade e charme. 

Dia em que estará predisposto a 
cometer excessos. Por outro lado, o 
fl uxo é propício ao comércio de rou-
pas. Você passará a ser mais procu-
rado pelos amigos no dia de hoje. 

Melhor disposição para trabalho e 
a vida social. Alegria e felicidade 
proporcionadas pelos amigos e pela 
pessoa amada hoje. A vida pode não 
ser tão divertida quanto gostaria.

Vizinhos ou parentes procurarão ter 
questões com você hoje. Não dê mo-
tivos para isso. Momento excelente 
para os negócios. A mente está ex-
tremamente curiosa.

Você está predisposto a ter um epi-
sódio amoroso. Cuide da saúde e 
não faça novos negócios. Em rela-
ção ao amor, use seu charme para 
conquistar a pessoa amada.  

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos Sala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia– sexta 16h; sá-
bado, domingo e quarta 16h10; se-
gunda e terça 16h15; quinta 16h.

O Sal da TerraO Sal da Terra – sexta 21h, sábado, 
domingo e quarta14h30 e 21h10; 
segunda e terça 14h30 e 19h; quinta 
14h15 e 19h15.

Sala 2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar Sala 2: Arquivo X – Eu Quero Acreditar 
(legendado)(legendado) – fi cção – sexta, sábado, 
domingo e quarta 19h; segunda e ter-
ça 20h45; quinta 21h.

Amar... Não Tem Preço (legendado)Amar... Não Tem Preço (legendado) – 
comédia – sexta 14h15; sábado, do-
mingo e quarta 16h45 e 19h15; segun-
da e terça 14h15 e 19h; quinta 14h15. 

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – sexta 16h15 e 21h10; 
sábado, domingo e quarta 14h15 e 
21h15; segunda e terça 16h30 e 21h; 
quinta 16h15 e 21h10.

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: Asterix Nos Jogos Olímpicos Sala 2: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia – diariamen-
te sexta 17h10; sábado, domingo e 
quarta 15h10; segunda, terça e quin-
ta 17h10.

Banquete de Amor (legendado) Banquete de Amor (legendado) – dra-
ma – sexta 19h30 e 21h30; sábado, 
domingo e quarta 17h30, 19h30 
e 21h30; segunda, terça e quinta 
19h30 e 21h30.

Sala 3: Star Wars – The Clone Wars Sala 3: Star Wars – The Clone Wars 
(dublado)(dublado) – animação – sábado, do-
mingo e quarta 14h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-Batman – O Cavaleiro das Trevas (le-
gendado) gendado) – ação – diariamente 16h.

Casamento em Dose Dupla (legendado)Casamento em Dose Dupla (legendado) 
– comedia – diariamente 19h e 21h.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sábado, domingo e quarta 15h30.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (le-
gendado)gendado) – fi cção – sexta 19h10 e 
21h10; sábado, domingo e quarta 
17h10, 19h10 e 21h10; segunda, ter-

ça e quinta 19h10 e 21h10.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: A Múmia – Tumba Do Impe-Barigüi 1: A Múmia – Tumba Do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– sexta e sábado 21h35 e 00h; domin-
go a quinta 21h35.

Caçadores de Dragões (dublado)Caçadores de Dragões (dublado) – ani-
mação – sexta 13h45, 15h45, 17h45 
e 19h40; sábado, domingo e segun-
da 11h45, 13h45, 15h45, 17h45 e 
19h40, terça a quinta 13h45, 15h45, 
17h45 e 19h40. 

Barigüi 2: Zohan – O Agente Bom de Barigüi 2: Zohan – O Agente Bom de 
Corte (legendado)Corte (legendado) – comedia – sexta 
14h55, 17h20, 19h45 e 22h10; sába-
do, domingo e segunda 12h30, 14h55, 
17h20, 19h45 e 22h10; terça a quinta 
14h55, 17h20, 19h45 e 22h10. 

Barigüi 3: Show de Bola (nacional) Barigüi 3: Show de Bola (nacional) – 
drama – sexta 14h40, 17h25, 19h50 
e 22h05; sábado, domingo e segun-
da 12h15, 14h40, 17h25, 19h50 e 
22h05; terça a quinta 14h40, 17h25, 
19h50 e 22h05.

Barigüi 4: O Guerreiro Didi e a Ninja Barigüi 4: O Guerreiro Didi e a Ninja 
LiliLili – infantil – diariamente 13h10 e 
15h25, 17h40 e 20h.

O Reino Proibido (legendado)O Reino Proibido (legendado) – aven-
tura – diariamente 22h15.

Barigüi 5: O Procurado (legendado)Barigüi 5: O Procurado (legendado) – 
ação – sexta 14h45, 17h05, 19h25, 
21h45 e 00h05; sábado 12h20, 14h45, 
17h05, 19h25, 21h45 e 00h05; domin-
go e segunda 12h20, 14h45, 17h05, 
19h25 e 21h45; terça a quinta 14h45, 
17h05, 19h25 e 21h45.

Barigüi 6: Hellboy II – O Exercito Dou-Barigüi 6: Hellboy II – O Exercito Dou-
rado (legendado)rado (legendado) – ação – sexta e 
sábado 13h20, 15h50, 18h20, 21h 
e 23h40; domingo a quinta 13h20, 
15h50, 18h20 e 21h. 

Barigüi 7: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 7: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – sexta 18h 
e 21h25; sábado 18h; domingo a quin-
ta 18h e 21h25.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação – 
sexta 13h40 e 15h55; sábado, domin-
go e segunda 11h30, 13h40 e 15h55; 
terça a quinta 13h40 e 15h55.

Mamma Mia (legendado)Mamma Mia (legendado) – comédia – 
sábado 21h25.

Barigüi 8: Asterix Nos Jogos Olímpicos (du-Barigüi 8: Asterix Nos Jogos Olímpicos (du-
blado)blado) – comédia – diariamente 15h.

O Nevoeiro (legendado) O Nevoeiro (legendado) – suspense – 
sexta e sábado 17h35, 20h20 e 23h; 

domingo a quinta 17h35 e 20h20.

Star Wars – The Clone Wars (dublado) Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – diariamente 13h.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Caçadores de Dragões (dubla-Estação 1: Caçadores de Dragões (dubla-
do) do) – animação – diariamente 12h40, 
14h30, 16h20, 18h10, 20h e 21h50. 

Estação 2: Batman – O Cavaleiro das Estação 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 22h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – diariamente 12h30, 
15h30 e 18h50.

Estação 3: O Grande Dave (dublado) Estação 3: O Grande Dave (dublado) – 
comédia – diariamente 12h05, 14h05 
e 16h05.

Zohan – O Agente Bom de Corte (dubla-Zohan – O Agente Bom de Corte (dubla-
do)do) – diariamente 18h, 20h30 e 22h50.

Estação 4: Mamma Mia (legendado) Estação 4: Mamma Mia (legendado) – 
comédia – sábado 21h30.

O Reino Proibido (legendado) – aventu-O Reino Proibido (legendado) – aventu-
rara – sexta 12h, 14h20, 16h45, 19h10, 
21h30 e 23h50; sábado 12h, 14h20, 
16h45, 19h10, e 23h50, domingo a 
quinta 12h, 14h20, 16h45, 19h10, 
21h30 e 23h50.

Estação 5: O Procurado (legendado) Estação 5: O Procurado (legendado) 
– ação – diariamente 16h, 18h20, 
20h40 e 23h10.

Star Wars – The Clone Wars (dublado) Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – diariamente 13h40.

Estação 6: A Múmia – Tumba do Impe-Estação 6: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– diariamente 22h30.

A Múmia – Tumba Do Imperador Dra-A Múmia – Tumba Do Imperador Dra-
gão (dublado) gão (dublado) – aventura – diariamen-
te 12h50, 15h10, 17h30 e 20h10.

Estação 7: Kung Fu Panda (dublado) Estação 7: Kung Fu Panda (dublado) – 
animação – diariamente 13h.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspense – dia-
riamente 15h, 17h40, 20h20 e 23h.

Estação 8: O Guerreiro Didi e a Ninja Estação 8: O Guerreiro Didi e a Ninja 
Lili Lili – infantil – diariamente 12h20, 
14h25 e 16h30.

Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-
do)do) – comédia – diariamente 18h40, 
21h10 e 23h35.

Estação 9: Chega de Saudade (legen-Estação 9: Chega de Saudade (legen-
dado)dado) – comédia romântica – diaria-
mente 19h40, 21h45 e 00h.

Space Chimps – Micos No Espaço (du-Space Chimps – Micos No Espaço (du-
blado) blado) – animação – diariamente 12h, 
13h50, 15h40 e 17h50.

Estação 10: Hellboy II – O Exercito Dou-Estação 10: Hellboy II – O Exercito Dou-
rado (legendado) rado (legendado) – ação – diariamente 

13h20, 15h50, 18h30, 21h e 23h30.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 3: Quebrando Regras (legen-Sala 3: Quebrando Regras (legen-
dado)dado) – ação – sexta 18h; sábado 
e domingo 16h e 18h; segunda a 
quinta 18h.

Sala 4: A Outra (legendado)Sala 4: A Outra (legendado) – drama 
– diariamente 22h.

Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-
do)do) – comedia – sexta 19h30; sába-
do e domingo 17h e 19h30; segunda 
a quinta 19h30.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– diariamente 19h10 e 21h40.

Star Wars – The Clone Wars (dubla-Star Wars – The Clone Wars (dubla-
do) do) – animação – quarta, sabado e 
domingo 16h30.

Sala 2: Batman – O Cavaleiro das Sala 2: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – diaria-
mente 21h20.

O Banheiro do Papa (legendado)O Banheiro do Papa (legendado) – co-
media – diariamente 16h e 19h20.

Sala 3: O Grande Dave (dublado)Sala 3: O Grande Dave (dublado) 
– comédia – diariamente 16h10, 
18h, 20h e 22h.

Sala 4: Maratona do Amor (legenda-Sala 4: Maratona do Amor (legenda-
do)do) – comedia – diariamente 17h, 
19h30 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: A Ilha da Imagina-Sala 1: A Ilha da Imagina-
ção (dublado)ção (dublado) – aventura – 
diariamente 16h30.

A Múmia – Tumba do Im-A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legenda-perador Dragão (legenda-
do)do) – aventura – diaria-
mente 19h30.

Arquivo X – Eu Quero Acre-Arquivo X – Eu Quero Acre-
ditar (legendado)ditar (legendado) – fi cção 
– diariamente 21h30.

Sala 2: Star Wars – The Sala 2: Star Wars – The 
Clone Wars (dublado)Clone Wars (dublado) – 
animação – sexta 19h; 
sábado, domingo e quar-
ta 16h e 19h; segunda, 
terça e quinta 19h.

Batman – O Cavaleiro das Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 20h40.

H róscopo Cin ma

(por Luiz
Carlos Machado*
CASCAVEL | PRÉ na escola

que se aprende

Que a sétima arte sempre foi tomada 
por muitos como um mero e fútil entre-
tenimento não é novidade para ninguém 
– Vamos locar um fi lme e fazer pipoca? 
– o namorado entediado pergunta – Só 
se for uma comédia romântica! – a na-
morada com preguiça de pensar respon-
de. Calma! Calma! Não se inerve, carís-
sima namorada, o cinema deve divertir 
também, mas.... não devemos encerrá-
lo em gargalhadas e fi nais felizes. É cha-
mado de sétima arte não apenas porque 
o nome fi cou ‘bonitinho’, mas porque 
é arte! A arte tem diversas funções e 
quem não sabe disso ainda deveria vol-
tar para escola... Escola? É exatamente 
aí que pode estar o equívoco.

As escolas têm a função de educar as 
pessoas, ensinar o que é certo. A pro-
fessora de gramática grita na sala:

- “Para mim fazer" é errado, o cer-
to é "Para eu fazer", por mais que 
soe estranho!

E se a escola básica se preocupa em 
ensinar o que é correto, deve também 
se preocupar em criar consciência so-
bre arte e cultura. Porém, o que acon-
tece por aí não é exatamente o que de-
veria. Quando estava nos meus felizes 
anos do fundamental, cansei de assistir 
Lagoa Azul porque havia faltado um 
professor. No dia dos estudantes, per-
dia a conta de quantas vezes assisti 
Ghost, do outro lado da vida gravado da 
televisão. Não entendia por que o pro-
fessor de história nos fazia assistir Es-
queceram de mim, enquanto ele quase 
dormia na mesa. Ou seja, inauguraram 
o cinema ‘Tapa-buracos’. 

Não é por acaso que a nova geração 
tem um inacreditável défi cit de aten-
ção, não consegue entender a mais 

simples fi gura de linguagem e acha 
chato qualquer fi lme que não tenha 
explosões. Isso se dá pelo simples 
fato de que muitos educadores 
vêem o cinema com um mero meio 
de fazer a ‘gurizada’ calar a boca e 
para tal feito se valem dos mais cli-
chês clássicos da sessão da tarde. 
É claro, existem aqueles que procu-
ram películas que abordem o conte-
údo que estão trabalhando. Porém, 
na maioria das vezes se exibi o O Se-
nhor dos Anéis para explicar a idade 
medieval, e o prezado mestre nem 
se dá conta que a ‘Terra Média’ de 
Tolkien é outro mundo. 

Para resolver tal problema, existem 
vários projetos que tem como objeti-
vo transformar a visão da cinemato-
grafi a nas escolas. Um destes proje-
tos é o Cine Sesc vai à escola, do Sesc 
(Serviço Social do Comércio), que pre-
tende levar exibições de bons fi lmes 
para alunos de ensino fundamental 
e médio, ora servindo ao conteúdo 
de sala aula, ora apenas ampliando 
a visão sobre a sétima arte. Sempre 
realizando debates e bate-papos mo-
nitorados por um educador logo após 
a exibição. A unidade do Sesc de 
Cascavel realiza o projeto em parce-
ria com a associação Baiacu (Bando 
Independente Associação Cultural) e 
o primeiro estabelecimento de ensi-
no a abrir as portas ao Cine Sesc foi 
o ESI Auxiliadora, que tem dado todo 
o apoio para que o cinema seja real-
mente visto como arte.

Talvez, a partir desses exemplos, ou-
tras entidades e outros âmbitos da so-
ciedade tomem medidas para que a 
história e a cultura cinematográfi ca em 
nosso País sejam preservadas.

Intenção
O projeto Cine Sesc vai à Escola tem por objetivo 

apresentar a obra cinematográfi ca como instrumen-
to de apoio pedagógico às disciplinas curriculares; 
como elemento de educação artística e prazer esté-
tico (formação de platéia e qualifi cação de público); 
e como meio de expressão e comunicação.

Esta edição será realizada em 95 unidades do Sesc, 
nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Roraima, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, 
Tocantins e no Distrito Federal. Serão realizadas 138 
ofi cinas: 69 para professores e 69 para alunos.

Foram disponibilizados 
para exibição 36 títu-
los entre fi lmes 
de fi cção e 
documen -
tários, de 
curta e de 
longa-me-
tragem.

me-
de de
de 

en -

*Artista plásti-
co, professor de 
arte e fi losofi a
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Quem 
vê o na-

riz verme-
lho e os ros-

tos pintados 
logo imagina tra-

tar-se de palhaços 
com graças e peripé-

cias. Mais uma olhada 
e malabaristas surgem 

com seus (des) equilíbrios; 
meninas-bonecas se pren-

dem entre panos e cordas. O ce-
nário perfeito de um típico circo.

Não seria diferente se os olhos e 
ouvidos parassem exatamente neste 

ponto. Na mesma cena, entre acordes 
de guitarra, batuques de percussão e sua-

vidades do violino, a poesia é recitada, de-
pois cantada, ritmada, difundida.

Várias defi nições poderiam ser enquadra-
das neste cenário de palco, palhaços, pi-
cadeiro, poesia e paixão, porém qualquer 
que fosse o rótulo limitaria o que pode 
ser visto e sentido. O Teatro Mágico. É 
assim que são e devem ser chamados.

Espetáculo musical – para não dizer 
apenas ‘banda’ – fundindo a poesia 
na música, a música no circo, o circo 
no teatro, e a cultura livre nas ex-
pressões, gestos, e melodias. 

Com uma difusão inteiramente in-
dependente, O Teatro Mágico, des-
de 2003, mostra ao cenário músi-
co-cultural que arte pode ser feita 
em papel de pão, CDs prensados 
em casa, e custos baixos. 

Em poucos anos, a ‘trupe’, como 
são intitulados, ganhou um ex-
pressivo espaço no Brasil, das 
capitais ao interior sem se-
quer ter 

Poesia em sol maior

um único álbum 
distribuído por 

gravadoras. 

Nos shows, os 
CDs são vendidos 

a cinco reais numa 
barraquinha posta ao 

lado do palco; peque-
nos pedaços de papel 

com trechos de poesias 
são entregues aos fãs du-

rante a apresentação; e, 
na Internet, todos os álbuns 

lançados são encontrados 
no site da própria ‘banda’. 

O Teatro Mágico: Entrada para 
Raros, lançado em 2005, trouxe 

uma literatura 
musicada antes 
desconhecida. As 
letras traduzem 
metáforas, hipérbo-
les, e se debruçam 
nas melhores sineste-
sias cantadas por Fer-
nando Anitelli, o homem 
pintado de palhaço com 
um violão nas mãos. 

Personagens e sensibilida-
des protagonizam cada frase 
poética, cada prosa dedilhada. 
Fernando, não o Pessoa, com-
positor, cantor e poeta d’O Teatro 
Mágico expressa em música aquilo 

que 
a po-
esia rima 
em versos. 

Em junho um novo 
CD foi lançado da mes-
ma forma independente 
do primeiro. O Teatro Mágico: 
Segundo Ato traz sons, alitera-
ções, e poesias novas, sem perder a 
característica doce e literal do primeiro.

Colocando em números a linguagem 
musical, 85 mil CDs já foram vendidos 
(naquelas barraquinhas citadas, e a 
cinco reais!) desde 2003, e, em me-
nos de 48 horas de disponibilização 
do novo CD no site da trupe, 90 mil 
downloads foram efetuados. 

Para O Teatro Mágico não há li-
mites para a arte e, assim, milha-
res de pessoas, encontram na 
música muito mais do que sons 
repetidos a cada refrão. Como 
numa das letras: “tem horas 
que a gente se pergunta: por 
que é que não se junta tudo 
numa coisa só?”. Estão to-
dos aí: poeta, ouvidor, de-
senhista, músico, mala-
barista; poema, poesia, 
verso, refrão, sarau; 
palhaço, pintor, públi -
co, palco, picadeiro; 
teatro, tato, tradu-
ção. Porque o tudo 
é uma coisa só, 
mas a arte nunca 
vive só.

* Acadêmica de 
jornalismo

Lili Marlene é um dos curtas-metra-
gens cascavelenses mais suados de 
que já se teve notícia. Tornou-se, nas 
conversas, o assunto que derrubava 
os ombros do diretor Vander Colombo. 
“Pois é, ainda não encontrei onde edi-
tar”. A resposta esteve na ponta da lín-
gua por mais de dois anos.

Na verdade, remontam 2005 os primei-
ros passos, pensados nos encontros em 
um bar no Centro de Cascavel. Em feve-
reiro de 2006, depois de troca de atores, 
mudanças na equipe, negativa na busca 
de apoio, com uma câmera caseira em 
mãos, o dito curta foi gravado com o 
mais puro amor à camisa.

O destino foi a gaveta, da qual saiu 
somente agora, em agosto. Conver-
sei com Vander Colombo na quinta-
feira, poucos minutos antes de voltar 
à edição, que corre contra o tempo 
para o lançamento ofi cial, na mais 
bem-vinda correria. A avant-première 
será hoje, no segundo dia do evento 
cultural FUGU2, do Bando Indepen-
dente Associação Cultural, no Centro 
Cultural Gilberto Mayer.

A conversa evidencia um cenário 
de produção cinematográfi ca com-
prometido pelo desconhecimento e 
o descaso. Uma independência que, 
nesse momento, não é bem-vinda. 
Problemas atrás de problemas, re-
solvidos à base da capacidade infi -
nita de sentir dor. O cinema em Cas-
cavel se resume a inúmeras idéias 
na cabeça, e, às vezes, uma câmera 
(medíocre) na mão. 

***
“A história é uma metáfora do que re-

presentou a música Lili Marlene para os 
exércitos ingleses e alemães durante a 
Segunda Guerra Mundial. Ela era canta-
da por ambos em línguas diferentes. A 
metáfora está na personagem da 
Líliam, fi lha única de família 
ausente, cujos fi lmes 
dos anos 1950 
foram a 
babá 

durante a infância. O cinema norte-ameri-
cano dessa época era mascarado, contido 
e cheio de pudores, quase vitoriano; dessa 
forma, Marlene Dietrich se desloca como fi -
gura materna não-visível. A primeira virada 
na vida de Líliam é a primeira menstruação 
e sobre isso ela não viu nada nos fi lmes”.

“Como foi a produção?”. “O fi lme foi fei-
to de forma simples, mas se tornou uma 
das coisas mais complicadas que já fi z. 
Porque nós não tivemos apoio algum, 
conseguimos alguns móveis empresta-
dos, mas só. O Marcelo Kutianski, que 
fez o fi gurino e a direção de arte, teve de 
improvisar tudo, foi artesanal. Tínhamos 
apenas uma câmera caseira, nenhuma 
luz, e o boom que nos emprestaram 
estava com defeito; cenas inteiras fi ca-
ram com o áudio prejudicado. Só saiu 
porque a Laysmara incentivou muito, 
tanto que assumiu a Assistência de Di-
reção, a Assistência de Produção e a 
Produção Executiva. Ela tirou dinheiro 
do próprio bolso”.

“Não conseguiram nenhum dinhei-
ro?”. “Para não dizer nenhum, fi ze-
mos um pedágio em frente à Cate-
dral com cartazes: ‘ajudem a fazer 
um curta-metragem em Cascavel’, 
ou coisa parecida, os clowns fi zeram 
malabares no semáforo enquanto 
pedíamos”. “E como foi?”. “Foi legal, 
as pessoas perguntavam se era fi l-
me pornô [risos]. Daí a gente expli-
cava, os atores ajudaram também”. 
“Conseguiram algo?”. “R$ 80”. “E 
no que gastaram?”. “Pagamos a 
alimentação dos atores, a gente to-
cava das oito da manhã às oito da 
noite, diretão”. “Puxado mesmo. 
Quanto você precisaria para ter 
feito o Lili da maneira como gosta-
ria?”. “Ah, em torno de R$ 50 mil”. 
“Soube de um problema com o 
Conselho Tutelar, como foi?”. “En-

tão, pedimos se poderiam 
nos emprestar um carro, 
eles mesmo dirigiriam. O 
que ouvimos são coisas 
impublicáveis”. “Quanto tempo 
usariam o carro?”. “Cara, a cena era 
de dois minutos”.

***
“E tem mais um gravado pronto para 

editar, não é? O Verdades e Ruínas em 
um ato”. “Isso, o Verdades... foi gravado 
entre 2003 e 2004, quando ainda es-
tava em Florianópolis”. “Fale um pouco 
sobre ele”. “Ele faz parte de uma trilogia, 
na qual se inclui o Lili, que trata sobre 
esse período da adolescência que a gen-
te não entende, não sabe como fi car em 
pé... metaforicamente falando...”. “Sim, 
compreendo” [risos]. “Cada fi lme da tri-
logia trata de um trauma dessa fase. O 
primeiro foi Peur Et Abandon, de 2004, e 
que trata da depressão, daquele pânico 
que se tem na adolescência; o Lili fala de 
uma espécie de síndrome de Pollyanna; e 
o Verdades... seria as últimas conseqüên-
cias desse período retratadas com um sui-
cídio coletivo... Hein, quer falar com a Lays? 
Ela está aqui e já está saindo correndo”. 
“Sim, sim, chame ela aí”.

 “Alô?”. “Oi, Lays, como vai?”. “Olá, tudo 
bem e contigo?”. “Tudo bem”. “O Vander 
comentou que você foi uma das responsá-
veis pela fi nalização do Lili, como avalia o 
resultado de todo o trabalho?”. “Ah, então, 
na verdade não fi cou exatamente da ma-
neira como a gente queria por causa dos 
problemas que tivemos, mas serviu de es-
tudo para mim, para o Vander, para os ato-
res e para a ‘equipe’ que nunca havia tra-
balhado com cinema. E mesmo depois de 
tanto estresse e correria, foi divertido [risos]. 
Cara, até as fi tas para a câmera compramos 
fi ado para pagar um mês depois”. “Quantas 

fi tas foram?”. “Quatro, R$ 60 todas”. “Que 
barra, hein”. “Pois é, mas felizmente saiu”. 
“E quais os planos?”. “Continuar na luta. 
Quero trabalhar com documentário e o Van-
der vai continuar com a fi cção e tal”. “Está 
certo, obrigado”. “Eu que agradeço, até”. 
“Até, opa, Vander. Continuando...”. “O quê? 
Ah, a Lays falou que se você quiser dá para 
fazer um trocadilho com a Independência”. 
“Independência?”. “É, com o Dia”. “Ah, sim. 
É verdade. Vou usar”.

“Você, a Lays e companhia concorrem com 
Campos de Trigo a um edital do Estado, cer-
to?”. “Certo, entramos em contato com a Se-
cretaria, mas ainda não há resultado. Deve 
demorar mais um mês, um mês e meio. 
Estamos confi antes, é um roteiro redondi-
nho, bem estruturado”. “E do que trata?”. “É 
uma junção de pequenas lendas que eu ou-
via quando era criança. Lendas envolvendo 
crianças, a própria trajetória do trigo. É o tipo 
de roteiro que não tem como fazer senão 
profi ssionalmente”. “Por que não?”. “O fi lme 
pede uma fotografi a elaborada, o fi lme... 50% 
dele se passa em um trigal dos anos 1930 e 
os outros 50% em uma espécie de armazém 
de imigrantes italianos. Quero fazê-lo com 
calma, ele pede um ritmo quase Tarkovski”. 
“Será curta ou longa?”. “Espero fazê-lo com 
70 minutos, 20 a mais do mínimo previsto 
no edital. Será um longa-metragem”.

“E o Monte Carmel, do César Pilatti?”. 
“No Carmel faço a Assistência de Direção 
e Direção de Arte. O fi lme está em produ-
ção. Estamos empolgados com o projeto”. 
“Algum roteiro na gaveta?”. “Vish, devo 
ter uns 15 ou 20 roteiros prontos”. “Quer 
dizer algo aos cascavelenses?”. “Gostaria 
de pedir encarecidamente um pouco mais 
de sensibilidade dos empresários com as 
pessoas que fazem arte em Cascavel”. 

“Certo, o recado está dado”.

 Uma guerra por um drama ( por Anderson
Antikievicz Costa

CASCAVEL | PR

G
AZ

ET
A 

AL
T 

   
 0

7.
se

t.2
00

8 
   

 




