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Idéias
episódio 24

ConversasALTianas

Ou seja...

Jeff, pra crítica dessa semana,
eu gostaria de uma ilustração

surreal que  expressasse
a pós-modernidade

na tangência entre o
pós-humano e o pós-orgânico

na literatura da
Hilda Hilst, OK?

Não é pouco dizer que muitos já passaram por aqui. De 
olhos, narizes, bocas e solas de sapato diferentes. Lu-
gares, gentes, pensamentos e correntes discrepantes e 
congruentes. O aqui corresponde às páginas dominicais 
deste ALTALT que um dia fi carão amarelas em estantes e 
memórias por aí. Algo que não deteriora e, por enquan-
to ou aparentemente, não desaparece – a não ser que 
alguém clique em delete – são os escritos em páginas 
da rede mantidas por nossos colaboradores. Hoje, o Em-
blogado traz textos que não os que fi guram por aqui, e 
um bom tanto de cada autor delatado pelos eixos para-
digmático e sintagmático que os perseguem.

Uma sensível jornalista veterana de nosso front é Ana 
P. Braga Salamon. Os versos a escrevem desde 2003. No 
anasegundo.wordpress.com, o leitor é encantado com 
velhas palavras rearranjadas em sentidos inimagináveis. 
“Se fui muitas, agora continuo sendo nova. A forma, a lei-
tura, a busca seguem nesses textos que são o que a sua 
interpretação quiser interpretar. A minha fi ca pra mim”.

Não perde sensibilidade quem favoritar o nandadreier.
wordpress.com. A propósito, deixo o meu apreço por 
quem coloca explicações esclarecedoras sobre si: “Fer-
nanda Dreier, 20 anos. Estudante de jornalismo, pseudo-
escritora, pseudo-poeta e pseudo-fotógrafa. Ombudsman 
desse blog, pretensa diplomata, aprendiz de jardineira, 
ex-atriz, fl autista, bailarina, ex-jogadora de vôlei, pacifi sta, 
cantora de chuveiro, líder de turma e humanista. Apaixo-
nada por teatro, fotografi a e literatura. Bem intenciona-
da”. A boa intenção dos textos pode ser vista nas fotos da 
acadêmica de jornalismo de Chapecó/SC. O link para o 
Flickr de Fernanda está no menu do blogue.

De um colaborador recente e mais distante, 
corpoausente.blogspot.com e a ótima idéia de uma his-
tória que vai sendo escrita a cada post, como os capí-
tulos de um livro. “É a história de Theo, um sujeito dono 
de um sebo, que troca os conteúdos dos best Sellers 
por livros que, ele acredita, as pessoas deveriam ler”. 
Entre os posts, você encontrará a explicação do título: 
Teoria do Quadro. A criatividade é de Vandson Lima, for-
mado em letras e estudante de jornalismo pela USP.

Outros links já foram apresentados e você pode con-
feri-los no gazetaalt.com. Os que fi caram de fora estão 
a caminho. Importante saber que qualquer pessoa com 
coragem sufi ciente para mostrar a cara nas palavras 
que pensa e escreve pode ser colaborador. De resto, 
hoje fi camos com a foto da guarapuavana e acadêmica 
de jornalismo Keissy Carvelli. Ela levou o ALTALT ao frio do 
Centro-oeste paranaense. Sintam-se inspirados.

Percorremos o corredor que se estende da cozinha à 
sala do outro lado do apartamento. Cleverson Rocha, 
representante comercial, vai à frente ligando interrup-
tores. “Está meio bagunçada, por favor, não repare”. 
A estante de metal recebia calçados na primeira pra-
teleira, de baixo para cima, enquanto sob a segunda 
pesava uma mochila e um porta-CDs. A mais alta só 
podia ser alcançada subindo na mesinha de centro e 
foi reservada a troféus e medalhas conquistadas no 
futsal. “São do meu irmão. Sou péssimo em esportes”. 
Nas três prateleiras restantes estão os livros. “Tenho 
muitos livros técnicos voltados à área de vendas. Des-
cartáveis, em minha opinião. Vou indicar então alguns 
exemplares literários de que gosto muito. Pode ser?”.

- O Princípio do Fim, de Philip Wylie (Nova Época, 
1972. 306 p.). “De escritor a roteirista de Hollywood 
e depois conselheiro da Comissão de Energia Atômica 
dos Estados Unidos. Psicologia, biologia, física, etnolo-
gia... ele usa tudo para retratar nos livros, nos artigos... 
o homem e a sociedade. As previsões dele são bastan-
te apocalípticas. Esse livro, considerado o melhor de 
ciência-fi cção até o fi m dos anos 1990, trata do fi m do 
mundo pelas mãos do homem. Poluição, destruição da 
natureza... Um verme que começa devastando a vida 
marítima e então a vida sobre a terra. Ele alerta sobre 
os problemas ambientais já na década de 1970 e até 
agora não fi zemos nada”. 

- Ramalhete em Chamas, de William Kennedy (Re-
cord, 1995. 287p.). “Esse romancista arrancou elogios 
do Harold Bloom, um dos maiores críticos literários de 
que se teve notícia. Na contracapa tem um texto dele: 
‘Ao mesmo tempo poema em prosa, romance históri-
co e melodrama teatral, este novo livro de Kennedy dá 
provas de uma exuberância estética que supera em 
muito sua obra anterior’. Este livro encerra o chamado 
Ciclo de Albany, que inclui o livro Vernônia, vencedor do 
Pulitzer e o National Book Critics Circle Award, na cate-
goria fi cção, e que foi transformado no fi lme Ironweed, 
de Hector Babenco. Já assistiu?”.

- Jenny Marx ou a mulher do diabo, de François Gi-
roud (Record, 1992. 236 p.). “Este aqui também gos-
taria de indicar. Biografi a de Jenny von Westphalen, 
que foi casada com Karl Marx, o principal teórico da 
revolução socialista. É um retrato impressionante 
escrito por Giroud, uma das mais importantes jorna-
listas francesas, que, entre outras coisas, foi secre-
tária de Estado para Assuntos Femininos da França 
e escreveu Os homens e as mulheres com o fi lósofo 
Bernard-Henry Lévy. Imperdível”.

(Inter)textos de lá Coisa rápida

"A guerra é um massacre de homens que não se 
conhecem em benefício de outros que se
conhecem mas não se massacram"

Paul Valéry
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Bah!(por 
Rafael Barzotto*

CASCAVEL | PR

Foi quando eu dei a gai-
ta de boca para a Marina 
que as coisas fi caram di-
ferentes. Pensei em cor-
tar o cabelo, abandonar 
a carreira, correr atrás 
do dinheiro... Nada disso 
funcionou. Visto que em 
Londres não seria diferen-
te, resolvi não levar a sério 
essa confusão de beber 
de mais e pensar no infi -
nito absurdo que seria. E 
nos bastidores, eu pensei 
"porra. E aquelas faixas. 
Que nada vê". E foi tarde 
para achar um pré-concei-
to dentro da minha própria 
ferida. Uma trapaça infi ni-
ta, em que a auto-estrada 
seria o começo de uma 
nova vida: PA-ra-do-xo.

Bah! Que confusão foi que 
eu fi z. Tamanha que resolvi 
não repetir e voltar atrás. 
Voltar para quê? Ressurgir 
do exílio para resolver o 
que havia fi cado no des-
perdício. Bah! O que acon-
teceu? Quando a morte, 
que traria a dádiva, virou 
a dúvida e ressuscitou a 
desobediência, a promis-
cuidade e a polivalência. 
Credo. Que decadência!

Sério, manequim. Onde é 
que vamos pôr este ponto 

fi nal? No fi m? 
Encosto a ca-
beça na parte 
de madeira da 

cama e deixo a baba es-
correr pelo canto da boca. 
Até que uma gota caia e 
desfaleça no assoalho de 
madeira. Casa velha. Nu-
ance pregada nas gaiolas 
dos canários que cantam 
a bela cicatriz da medida 
certa. A simplicidade nas-
ce do umbigo da sabedo-
ria. Uma defesa de uma re-
ceita que nos separa: uma 
hora de distância. Um dia, 
eu serei um compositor. 
E idéias soltas, prontas, 
do início ao fi m, seguem 
uma cronologia diferente. 
Gostaria, acima de tudo, 
de ter uma Gibson. Para 
tocar no Japão. E aí, talvez 
o pedaço de metal, que 
dei para ela simbolizan-
do o fi m, fosse um pouco 
maior e tivesse cordas.

Bah! Que idéia besta a 
minha. Agora fi quei sem 
gaita, sem gata e sempre 
soube que não faria nada 
disso para iniciar o preci-
pício. Por acaso teria van-
tagens sobre o parágrafo 
inicial desse documento? 
Cartas que vão via Sedex 
para a praia ou para de 
baixo da pia. Nunca tive 
coragem de mandar, 
guria. E onde é que isso 
tudo vai parar? Num la-
mento sóbrio de domin-
go de madrugada? Ou 
em uma bacia, daquelas 

que ganhamos na padaria. 
De isopor, fi ninhas, onde 
costumávamos fazer expe-
riências de vida. Em restos 
de comida. Em tropas Ar-
gentinas. Onde o consumo 
come até a própria barriga. 
E tu. Bah! Tu aí. Sem fazer 
nada e sem ouvir aquilo 
tudo que, um dia, eu quis 
te contar. Mas, tu sempre 
soubeste. Disse-me, desde 
o primeiro dia, "não te apai-
xona, por mim". E eu disse 
"não seja besta, guria".

Que triste seria te esque-
cer até no sonho. Ou parar 
de sonhar com a bigamia. 
Aliás, quando será a próxi-
ma última vez? O próximo 
último beijo que jamais 
aconteceria. Mas, tu cedes-
te. Ceamos o seu lamento, 
em bancos que seriam de 
couro caso eu tivesse grana. 
No carro da minha tia? Acho 
que seria uma superfície es-
tranha para um casal. E será 
que somos? Um casal? Um 
casal ofi cial? Algo que nas-
ce, assim, na noite. Na ma-
tina, cria uma matilha, e 
no café do meio dia de-
saparece sem deixar 
um risco de vida.

Ida. Ida, onde é que se 
encontra a tal Iná? Ja-
mais colocarei no nariz. 
Diferente do seu perfu-
me de ferida. "Abacaxi 
tem gosto de espeto", tu 
dizias. E eu falava "cala 
a boca, guria". Esconde-
rijo metálico de seus la-
mentos. Estóico, eu.

O mosquito fl utua e 
ligo o ventila para ele 
desistir. Ventila, assim 
mesmo, sem dor. Que, 
bah!, é o que eu sinto 
agora. A falta daque-
la que não povoa mais 
meus lábios. Que agora, 
dentro da caixinha, posa 
na estante como forma 
de despedida. Bah! Que 
fi m levou minha querida: 
uma lembrança sadia na 
tua estante. Pensa lá se 
eu tocasse piano? Onde 
é que tu ia enfi ar? "Pai, 
tira o carro da garagem 
pra eu guardar uma lem-
brança de um vocalis-
ta?". Disse ele que 
seria o último 
show. De certo 
que mentiu.

Menti, pois agora re-
torno ao dilúvio do ne-
cessário. Um emprego 
branco e banal e um 
escritório claro e com 
o ar em condição de 
decibéis. A falta que eu 
sentia, de uns cinco ou 
dez, não faz mais falta 
por aqui. Pois, no sul do 
meu peito, dorme a dor 
que um dia já foi nossa.

Quando a baba corre, 
o tempo pára. Antes que 
ela faça splash no chão, 
emudece minha solidão 
e o pensamento perma-
nece na escuridão. Sorte 
a minha ter guardado o 
diapasão. Assim, ainda 
tenho a capacidade de 
afi nar meu violão. Tudo 
isso para compor aque-

la canção que um 
dia prometi e, até 
agora, não cum-
pri. Agouro! Um 
engodo que não 
deve ser levado 
tão a sério. "Ah! 
Sério?". Como dis-
se no começo do 
fi m, ela já sabia 
desde o princípio.

Bah! E agora, gu-
ria? Cadê minha 
gaitinha? Pensei 
em colocar um 
solinho no fi m. 
Faz assim: dá um 
sorriso pra mim.

* Jornalista 
por forma-
ção, voca-
lista por in-
sistência e 
escritor por 
desespero

Na vontade instintiva de esquivar-
me do difícil percorrer de caminhos 
tortuosos, eu poderia fi car numa 
indicação mui amiga da obra fi c-
cional de Hilda Hilst. Num único jo-
gar de muitos dados e numa forma 
ainda não defi nida de quem muito 
espera e pouco oferece. A continu-
ação da abertura de horizontes por 
meio de palavras por vezes torpes 
continua, e esse espaço debruça-
se hoje, muito desconfi ado, na 
prosa de uma das escritoras mais 
brumosas da literatura brasileira. 
Aos que já sabem do que se trata, 
um ‘muito obrigada’ por salvar um 
tanto da humanidade. Aos que se 
perguntam ‘Hilda quem?’, um con-
vite e um alerta: uma bem pensa-
da fi cção pode enganar aos olha-
res mais atentos.

A fi cção no caso nem se refere à 
prosa truncada que alguns pensam 
encarar quando se trata de Hilda 
Hilst; refere-se mais à aura fi c-
cional projetada sobre a vida 
da autora. As declarações à 
imprensa de elogio à pró-
pria obra, o refúgio para a 

chácara a qual denominou Casa do 
Sol, a mesma em que afi rmava rece-
ber a visita de extraterrestres. Ou ain-
da as gravações de ondas radiofôni-
cas em que acreditava ouvir vozes de 
pessoas mortas, a esquizofrenia do 
pai, o comportamento despudorado 
para a época. Há os que reclamem 
do pouco estudo da obra da autora 
e os que reivindiquem a leitura so-
mente aos ‘iniciados’. A literatura nas 
entrelinhas da vida ou mesmo a vida 
nas entrelinhas das obras, tudo pro-
voca um alvoroço sobre a escritora 
nascida no dia 21 de abril de 1930 e 
falecida em 4 de fevereiro de 2004.

Ilações, relações,Ilações, relações,
libaçõeslibações

A demarcação dos 74 anos vividos 
talvez seja importante para demons-
trar a difi culdade de classifi cação da 
obra nas correntes literárias vividas 
no Brasil no período mencionado. 
Poeta, dramaturga e fi ccionista, com 
desenvolvimento prodigioso nas três 
funções, Hilda Hilst foi de um amadu-
recimento literário único, com regên-
cias sabe-se lá de que inspirações. 
Digo isso não por faltar quem procure 
vínculos literários à produção da au-
tora ou fundos emocionais, esque-
cendo-se por vezes da criatividade e 
do talento dispensados. Ainda que a 
prosa se apresente menos visceral 
que a poesia de Hilst – não no senti-
do da intensidade dos escritos, mas 
na propriedade de um sujeito poético 
mais distanciado da voz que fala nos 
versos –, há uma profundidade (obs-
curidade) única na prosa hilstiana. 
Uns escritos que jamais deixariam 
um leitor alheio aos sentimentos que 
pretendem causar (ferir).

Sim, há muitas feridas a serem 
abertas quando da leitura de Hilst. 
Há uma atemporalidade pulsante e 
uma necessidade urgente de fazer-
se saber – algo que a autora não dei-

xava escondido em vida e não deixa 
passar nos textos –, talvez pelos te-
mas que aborda: escatologia, religião, 
sexualidade, imortalidade, velhice. Um 
embate permanente entre o homem e 
as questões que permeiam a existên-
cia. Num existencialismo não menos 
transcendente por meio da metafísi-
ca de cada linha acompanhada. Uma 
urgência extremada no fl uxo de cons-
ciência empregado à exaustão e na 
fugidia amarra à linguagem formal, 
à pontuação formal, às construções 
formais – por isso narrativa herméti-
ca a alguns –. Palavrarara sempre que 
busca fazer-se ouvir com fremência.

Infinitely delicate and Infinitely delicate and 
infinitely expensive*infinitely expensive*

Há mesmo a delicadeza enleada a 
cada conjurar de palavra-desejo na 
prosa de Hilst. De forma alguma há o 
abandono das linguagens líricas e tea-
trais, que dançam, senão inovadoras, 
necessárias, na tentativa de expressi-
vidade dessa fi cção latejante porque 
viva: “Então não digo. Então repenso 
muitas maneiras de dizer, formas coe-
rentes com o morto que há em mim, 
repenso mas não encontro, me fazer 
em palavra (...)”. E há ainda a necessi-
dade famélica de mostrar-se, de con-
tar o que há e o que se pensa, nessa 
tentativa sempre presente de imorta-
lidade. Os nomes incomuns – Naim, 
Ruiska, Mirtza, Rukah, Ruisis, Kalau –, 
pingentes da atmosfera anuviada. Um 
roteiro metalingüístico de não prisão 
às imposturas de gênero e idade nos 
ditames da loucura dos doutos. Pausas 
inebriantes no fl uxo que é feito sempre 
blocos de texto desembuchados apa-
rentemente vômito fundamental.

Quem lê Hilda Hilst pode mesmo ouvi-
la, talvez não em ondas radiofônicas, 
mas no eco fl amejante da linguagem 
hilstiana – Palavrarara: o poder de dizer 
sem ninguém entender –. “Às vezes uso 
recursos extremos para me fazer enten-
der em casos extremos”.

*Sylvia Plath in Ficções (Hilda Hilst)
** Ilustração: Aula de Anatomia,
de Rembrandt Harmenszoon van Rijn

“Alguma coisa em mim deseja alguma coisa que não sei”.
Hilda Hilst

Plavrarara (por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR
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“Se não “Se não for a hora,for a hora,
ninguém morre”ninguém morre”
“Ah, não me ofendas com palavras vãs 

O horror do pensamento.  Ninguém 

Como eu teve este horror.  Nem poderá 

Nas veias e na alma do seu sangue 

Tê-lo tão íntimo [...] 

Tão feito um comigo”.

Temor da Morte, Fernando Pessoa

Se fosse a hora, estaríamos bem informados. 
Dois relógios tiquetaqueavam debochados na 
sala em que o expedicionário Jesus Rodrigues 
de Quadros recepcionou os sedentos repórte-
res. Sedentos de histórias do front, do sangue 
e, principalmente, da vida da batalha. Esta que 

só pulsou organis-
mo no além-

mar porque 
repleta de gentes, de 

tantas gentes quanto foi 
possível atrair com o imã 

(des)humano da fria Segunda Grande Guerra.

Num paletó puído azul anil, Seu Jesus foi nos 
receber no portão do bairro tranqüilo em que 
os relógios marcavam impiedosos o tempo. A 
cadeira de balanço era outra cadência a jazer 
sozinha na área mediana, e os passos vagaro-
sos eram a constância de uma vida que muito 
já viu e ouviu dos suspiros ruidosos do fado que 
carregou a muitos. Um fado que, no caso dele, 
marcou data e registro na história de todos.

A alvura cintilante do tecido do boné que cobria os 
passos lentos centralizava o retângulo verde-bandei-
ra, o losango amarelo, a circunferência azul, o traço 
muito fi no da lembrada faixa branca, as unicamente 
intuídas estrelas-federação, os ecos do positivismo 
de Augusto Comte. Todas as cores refestelando-se 

muito irônicas no entorno do pracinha 
que insistia em carregá-las. Nos pés, as 
sandálias de borracha ainda repetiam o 
lindo pendão da esperança, ainda perse-
veravam em lembrar a continência longín-

qua, em que o querido símbolo da terra, da 
amada terra do Brasil, foi visto e aclamado em 

terras italianas há mais de seis décadas.

“Até hoje circulam no“Até hoje circulam no
meu organismo”meu organismo”

Minha mãe só pensava no horror da possibi-
lidade de eu ser removido para 

a Itália. Já fazia três anos 
que eu era militar. 

Uma carreira pro-
missora para a 
época. Quando 
saíram as pri-
meiras convo-
cações, ela veio 
até mim me ad-

vertir dos perigos. 
Convenci-a que 

não havia a possibi-
lidade de eu ir para a 

Europa. Enganei a ela 

e a mim. Disseram-me: você vai lá só para mor-
rer. Mas se não for a hora ninguém morre. Se 
for para morrer, morre-se aqui mesmo, nem é 
necessário ir para guerra.

Alguns meses depois me inscrevi como vo-
luntário e em pouco tempo embarquei para o 
Rio de Janeiro. No caminho, as estações espa-
lhadas pelas cidades estavam abarrotadas de 
gente despedindo-se. A tristeza era tamanha, 
era com pesar que deixávamos nossa terra. 
Em uma dessas estações éramos apadrinha-
dos por Madrinhas de Guerra, elas que seriam 
a nossa ligação com a família durante a guer-
ra. Do Rio partimos para além-mar. As bele-
zas da cidade maravilhosa foram a última 
visão de alento que fi cou em nossa memória. 
A partir dali o horror seria a paisagem que ve-
ríamos e que sondaria nosso sono de vigília.  

A Europa estava arrasada. Ao desembar-
carmos em Nápoles, semanas depois de 
partir, nada de vida víamos. Apenas tran-
seuntes desconfi ados que vagavam a procu-
ra de algum alimento pelas ruas destruídas 
da cidade. Não vi uma galinha ou qualquer 
outro animal. A morte era o que havia por 
toda parte. O cheiro acre de podridão, a umi-
dade nojenta levantada do chão, o ar fétido 
de extermínio estonteava qualquer forastei-
ro que colocava os pés ali.

Esse não era nosso destino. Para o norte 
partimos, lá estava o inimigo. Depois de al-
guns dias de viagem chegamos a Livorno e 
a outras comunas da redondeza. Nas monta-
nhas estava a resistência. Não fui para a ba-
talha propriamente dita. Mantive-me na con-
centração. Acredito, hoje, que foi um medo 
inconsciente da morte. Na verdade quando 
me falaram dessa possibilidade avistei uma 
chance maior de permanecer vivo durante 
toda a campanha. Assim fi z. Minha função fi -
cou atrelada aos serviços do acampamento.

O horror mesmo assim sonda qualquer 
mente, não somente daquele que fi ca nas 
trincheiras, mas, também, dos que dão su-
porte a ele. Tentar deitar à noite e só ouvir 
tiros zunindo por cima de você até hoje 
transtorna a mente. Era impossível pregar 
os olhos. Terror seria pouco para descrever 
a sensação de estar numa guerra. 

Não sei o que era que eles usavam em nós. 
Aplicavam uma injeção freqüentemente. Seria 
para a dor, mas o resultado era apenas cora-
gem. Diminuía nossa fadiga e nosso apetite. 
Não sentíamos medo. A injeção nos revigo-
rava, não havia sentimento algum. Matar era 
como abrir uma porta, um ato banal. Isso nos 
desumanizava e nos tornava mais animales-
cos que aqueles que planejavam aquele com-
bate. Aquelas injeções até hoje circulam no 
meu organismo. Graças à grande quantidade 
que recebi sofro de vários problemas.

O pior da guerra são as lembranças. Essa 
maldita guerra. Quando estávamos lá alguma 
coisa nos anestesiava. Não sentíamos, juro. O 
pior é lembrar cada bala que partia do fuzil, 
cada grito de dor e horror. Os alemães eram 
animais vis e não tinham o menor pudor de 
causar o mal a outrem. Histórias horrendas 
nos eram contadas por civis sobreviventes, 
coisas que queríamos não acreditar tama-
nha era a selvageria. 

Com a libertação da Itália alguns desta-
camentos foram liberados para voltar ao 
Brasil. Eu ainda permaneci desmontando 
acampamentos e prestando outros servi-
ços. A preocupação do governo foi apenas 
de expulsar os alemães, não nos permiti-
ram ajudar aquele povo imerso na misé-
ria. Eu já tinha mais de 21 anos e não era 
mais o mesmo que aportou ali no início de 
1945. Minha história se confundia com 
a de muitos outros que igual a mim vol-
tavam à rotina que a partir de então não 
faria mais sentido algum.

Desculpe por não ter mais histórias 
para contar, por não ter estado no cam-
po de batalha. Mesmo assim, ao fi m 
da guerra tornamo-nos todos heróis. 
Montese, que antes estava tomada 
pelo inimigo, cantava a glória da liber-
dade. Mulheres sozinhas, solteiras, vi-
úvas eram muitas. Os homens haviam 
morrido. Ficaram elas e os fi lhos. Não 
eram poucas as que se encaixavam 
com algum soldado e partiam para a 
América. Eu era solteiro. Assim voltei. 
Lá, tudo fi cou arrasado, não restou 
nada que prestasse. Tudo acabou.

- DECRETO Nº 3.443/92 -

O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado 
do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas e, nos termos do Item XIX 
do Artigo 19 combinado com o Item XIII 
do Artigo 58 da Lei Orgânica Municipal.

- RESOLVE - 

Art. 1º) – Denominar Praça do Expedi-
cionário a área de terras, em forma de 
triângulo, circunscrita pelas Ruas Barão 
do Cerro Azul, Rua da Lapa e Rua do 
Rosário, área esta localizada defronte 
do Cemitério Central, nesta cidade, em 
homenagem e reconhecimento àqueles 
que deram ou arriscaram suas vidas em 
defesa da nossa Pátria.

Art. 2º) – A referida área destinar-se-á 
para construção do Mausoléu do Expedi-
cionário.

Art. 3º) – Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

Cascavel, 19 de agosto de 1992.

Cascavel, 14 de dezembro de 
2001. É inaugurada a Praça do 
Expedicionário, idealizada pelo 
general de brigada, José de Oli-
veira Sousa, comandante da 15ª 
Brigada de Infantaria Motorizada. 
Um espaço para lembrar os pra-
cinhas de guerra, os brasileiros 
cuja coragem – ou unicamente 
obrigação – constituiu a Força Ex-
pedicionária Brasileira. Em frente 
aos túmulos silenciosos, a me-
mória esverdeada de uma chaga 
que permanece viva em algumas 
memórias, mesmo que por vezes 
anuviadas pela idade avançada.

As luzes verdes que outrora ilu-
minaram o local foram depreda-
das. Em iguais circunstâncias, foi 
roubada a placa que informaria a 
data da fundação, as pessoas res-

ponsáveis, a quem 
fora destinada a 
homenagem. O 
nome que diferen-
ciaria o busto, a 
caracterização do 
canhão, o dono do 
capacete encrava-
do na pedra. No 
cimento que as-
sentaria o metal, o 
capim decorativo 
que cresceu de-
mais. O principal 
monumento, Sol-
dado Desconheci-
do, é a metáfora 
fundamental da 
homenagem: fo-
ram tantos quanto 
eram desconhe-
cidos. O escultor 
responsável, Wan-
derlei Damasceno, 

conta que a inti-
mação/desafi o de 
fazer a escultura 
trazia o desígnio: 
a lembrança de 
um soldado morto 
ao hastear a ban-
deira do Brasil na 
Itália.

Quem foi para a 
guerra tinha, na 
época, entre 20 a 
25 anos. Hoje os 
sobreviventes fi -
cam com os louros, 
os desenganos ou 
somente com as ci-
catrizes da batalha. 
Foram 25.334 os 
homens que ironi-
zaram a declaração 
de Vargas: a cobra, 
afi nal, fumou. Des-
ses, 457 deram o 
último suspiro em 
terras italianas; 
2.064 trouxeram 
ao Brasil cicatrizes 
físicas; 35 foram 
feitos prisioneiros de guerra. Em Cas-
cavel, hoje, estão dois sobreviventes. 
Sobreviventes, talvez, em dobro. No 
metal gelado, a alma de um desco-
nhecido. Sobreviventes, os três, do 
tempo implacável e dos campos are-
nosos da memória.

FO
TO

S
 |

 J
ul

lia
ne

 B
ri

ta

G
A

ZE
TA

 A
LT

   
  2

8
.s

et
.2

0
0

8
   

  

Maldita rra

05

“Fui para cumprir
um dever com
o Brasil”

Não há como esquecer o 
passado. Ele é o fardo que 
carregamos para não es-
quecer o que somos e de 
onde viemos. Não há guer-
ra sem paz. Tudo é uma 
conseqüência de um mo-
mento, impreciso, injusto. 
Mesmo quando tranqüilos 
somos surpreendidos pelo 
mais improvável chama-

mento. Mario Ferroni novamente 
foi convocado. Sem precisar co-
locar a farda e nem sair de casa, 
nos recebeu acolhedor. Os cotur-
nos não eram mais necessários; 
nos pés, as pantufas abrigavam 
do frio derradeiro do início de 
setembro. Não precisou prestar 
continência, apenas um aperto de 
mão caloroso. Já era passado 

do meio da tarde.

Com quase 90 anos 
de singeleza e graça, 
Seu Mario, como educa-
damente me dirigi a ele, 
recebeu-nos no portão. 

Polido nos gestos, educa-
do, sorridente. O sofá foi o repouso para nossa 
conversa. Vigiavam-nos os retratos de estranhos. 
Sentou-se e cruzou as pernas. As histórias ainda 

eram vivas. E sem alarde ou pudor 
contou-nos. Depois dessa longa 
conversa o escritório nos foi apre-
sentado pelo anfi trião. Fotos, obje-
tos e outras recordações trazidas 
do velho continente.  

Um herói não tem idade e nem lem-
branças; um herói não envelhece, é 
eterno. Éramos estranhos ali, não era 
nosso território de batalha. Nossas 
armas: caderno, caneta e câmera fo-
tográfi ca. Não precisamos rendê-lo. 
Solicito, abriu a caixa de recordações. 

A minha convocaçãoA minha convocação
“Foi na tarde do dia 26 de Feve-

reiro do ano de 1943 na cidade de 
Caçador, SC, passeava despreocupa-
damente pela rua 15 de Novembro, 
quando em dado momento deparei 
com um grupo de amigos que esta-

vam lendo um jornal, levado pôr curiosi-
dade ou ainda pôr um pressentimento de sur-

presa, dirige-me a eles a fi m de perguntar-lhes 
porque estavam ali tão preocupados com a leitura 
do referido jornal, porém foi com a maior surpresa 
que um deles dirigindo-se a mim fala precipitada-
mente ‘você também foi convocado’ com efeito meu 
nome também estava naquela grande lista entre 
aqueles inúmeros, que tinham sido escolhidos para 
a defesa da Pátria. fi quei alguns minutos melancó-
lico e pensativo, lembrava-me da vida pacífi ca em 
que vivia, mil idéias surgia-me a memória, nos meus 
vinte e três anos de idade, no verdor da vida, cheio 
de esperanças do futuro. impulsionado pela força de 
vontade sonhava em melhorar o nível de vida , cada 
dia que surgia, via concretizar-se minha ambição, 
mas eis que naquele momento via ao longe no ho-
rizonte, surgir uma negra nuvem de incertezas, um 
porvir cheios de obstáculos, se deparava para mim, 
ignorava como seriam os dias futuros, no entanto 
previa que deveriam ser cheios de sacrifícios. Porém 
pôr ruim que fosse a vida em campanha, não deve-
ria fugir ao cumprimento do dever; tinha chegado o 
momento em que a Pátria precisava que fosse a vida 
em campanha, não deveria fugir ao cumprimento do 
dever; tinha chegado o momento em que a Pátria 
precisava que fosse cumprido o sagrado juramento 
de seus fi lhos, unidos pelo mesmo sentimento pa-
triótico, deveriam vingar a covarde agressão que ti-
nham sido vítimas pelas potências do eixo, portanto 
eu deveria partir! E parti”.*

O futuro do planeta estava nas mãos dos Aliados. 
A Europa já não era mais um lugar habitável.  Eu 
estava sem norte. A situação me abalou bastan-
te. Tive que abandonar o meu trabalho em um es-
critório e partir para o treinamento. Despedimo-
nos do Brasil no Rio de Janeiro. Era setembro de 
1944. Algumas semanas de viagem no navio e 
desembarcamos em Nápoles. A cidade já estava 
tomada por americanos, e somente ruínas resta-
vam do centro urbano. Nosso destino não estava 
ali. Mais ao norte o inimigo ainda mantinha posi-

ções fi rmes e nosso objetivo era aprisioná-lo 
ou expulsá-lo dos territórios italianos.  

De Nápoles partimos para o norte. 
Passamos por Pizza, e em Livorno 

nos estabelecemos. Obedecía-
mos aos americanos. A co-

municação era ruim, não 
falávamos e nem enten-

díamos bulhufas da-
quela língua. Um 

pouco de italia-
no, sim, pela 

c r i a ç ã o . 
Mal che-

gamos e logo também chegaria 
o inverno. Além dos alemães, 
esse foi o pior inimigo. A neve 
não deu trégua. Naquele inver-
no, fi zemos a primeira ofensiva 
no terceiro dia de dezembro de 
1944. Ao cair daquela noite, 
chegávamos às proximidades 
da pequena cidade de Porreta, 
ao longe se via uma grande mon-
tanha que se prolongava para 
esquerda e direita até perder de 
vista. Na encosta dessa monta-
nha, havia algumas casas, em 
alguns pontos a aglomeração 
formava um povoado. Deixáva-
mos o comboio para partir a pé. 
Já nas ruas do vilarejo, podía-
mos visualizar a rampa íngreme 
de quatro ou cinco quilômetros 
que continuava a elevar-se até 
o cume. Essa elevação talvez 
fosse a origem do nome Monte 
Castelo que batizava o local. 

Era nesse povoado já destruído 
que nossas tropas fi cavam. Ali 
fazíamos as substituições dos 
soldados que fi cavam em guarda 
dentro dos fox hole, os abrigos 
individuais que ocupávamos. Foi 
ali que tivemos as primeiras bai-
xas. Nesse dia, perdemos os pri-
meiros companheiros. No front, 
um é pelo outro. Na campanha, 
não nos distinguimos, estamos 
juntos. Se preciso fosse, um sal-
varia o outro. Dos três amigos 
que partiram comigo, apenas 
dois voltaram. Um fi cou em ter-
ras italianas descansando na 
paz que só veio depois. 

Naquele inverno, nada fi zemos a 
não ser fi car na defensiva depois 
da baixa que tivemos. Durante o 
rigoroso inverno de 1944-45, en-
frentamos temperaturas de até 
vinte graus negativos, muita neve, 
umidade e ataques exploratórios 
que tanto nós quanto os alemães 
fazíamos. Não estávamos habi-
tuados àquele frio. A fraqueza 
física se misturava à psicológica 
e os três meses de combate inin-
terrupto foram mais difíceis para 
nós do que para os alemães. 

Fui para a guerra para cumprir 
um dever com o Brasil, jurei à 
Bandeira e estava pronto para 
ir à guerra. O pior front foi o de 
Monte Castelo. Após duas ten-
tativas frustradas, conseguimos 
rechaçar o inimigo. O terreno 
montanhoso não ajudou nossa 
incursão, mas com determina-
ção conseguimos. 

Dessa luta apenas lembranças 
restam hoje. No momento em que 
o mundo não sabia mais qual se-
ria o futuro, pudemos contribuir 
para trazer novamente a luz ao Ve-
lho Continente. Mesmo o frio que 
adoeceu milhares de companhei-
ros e os mais de 400 que lá fi ca-
ram sepultados se orgulhariam do 
que fi zemos. Hitler, assassino, foi 
rechaçado, e milhares de outras 
vidas foram salvas por estas que 

morreram.  Se necessário fosse, 
voltaria, pois defender a Pátria 

é defender a família. Sinto-
me realizado, cumpri 

com o meu dever.

*Trecho retirado do 
livro de memórias 

de Mario Ferroni

“Para viver um nada, ergueram uma chama

Que não passava de um arremedo; então alcançaram

Os olhos quando ela se fez mais viva, e espiaram

O rosto um do outro – ao ver, gritaram e morreram

– Morreram de sua própria e mútua hediondez,

Sem um reconhecer o outro em cuja fronte

Grafara a fome ‘diabo’. O mundo se esvaziara,

O populoso e forte era um informe massa,

Sem estações nem árvore, erva, homem, vida,

Massa informe de morte – um caos de argila dura”. 

             Lord Byronv    

(por Julliane Brita e 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR
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FLORES PARTIDAS
Broken Flowers

Jim Jarmush

Bill Murray, Jeffrey Wright,

Sharon Stone, Frances Conroy

Grande Prêmio Festival de 
Cannes 2005

106 min.

EUA/FRANÇA, 2005. Cor.

Nouvelle Vague 

Band à part

2006

Bossa nova | New wave

Indicado por:

Oniodi Gregolin

Em Estranhos no Paraíso, Jim Jar-

musch já distribuiu as cartas que o 

tornaram o protagonista do cinema 

independente norte-americano. Per-

sonagens carismáticos, enrolados, 

desajustados... duplas de diálogo 

que nos levam facilmente às gar-

galhadas pela inexistência de uma 

piada propriamente dita. Daunbai-

ló (1983; transcriação genial de 

Down by Law); Coffe and Cigarettes 

(1986-2003); Dead Man (1995); 

Ghost Dog (1999) são os melhores 

exemplos do que o cinema de não-

ação jarmuschiano criou.

O cinqüentão apático Don Johns-

ton (Bill Murray) foi despachado 

pela namorada e para quebrar a 

rotina – ainda mais apática –, lhe 

chega uma carta rosa anônima 

pela qual é informado de que tem 

um fi lho de 19 anos. Incentivado 

pelo vizinho Winston (Jeffrey Wri-

ght está impagável), tomado pelo 

espírito detetivesco, Johnston sai 

em uma viagem pelos Estados Uni-

dos em busca de quatro ex-namo-

radas, possíveis mães.

São pelos outros e difi cilmente 

por essas Flores Partidas que se 

suspira de entusiasmo. A histó-

ria, de fato, não é das mais ino-

vadoras, reverbera Old Boyfriends 

lá dos idos de 1980 e de outros 

telefi lmes. Apesar de que aqui as 

situações são constrangedoras de 

tão engenhosamente singulares 

e belas, regadas a uma trilha so-

nora bem interessante. É um Jar-

musch revisitando as próprias fór-

mulas, de ótimo para muito bom. 

Além do mais, pelo elenco estelar 

ímpar na fi lmografi a deste diretor, 

será o mais fácil de se achar nas 

locadoras reptilianas.

   Invejável
      Na medida
 Digno

     Na medida
Respeitável
  Por um triz

“Quando a luz dos olhos meus e a luz dos 
olhos teus resolvem se encontrar”. É da mes-
ma forma que Tom Jobim e Miucha cantando 
esse verso que Nouvelle Vague surge na minha 
cabeça. O encontro ideal de idéias, ritmo e can-
ções. “Ai, que bom que isso é meu Deus, que frio 
que me dá o encontro desse olhar”.  No ano que 
comemoramos os 50 anos da Bossa Nova, ouvir 
Nouvelle Vague é uma forma de celebrar este feito da 
música brasileira. Envoltos em uma nova roupagem, o 
coletivo musical reinterpreta clássicos da música mun-
dial com aquele tempero bem brasileiro, a Bossa.

Tive contato com a música por intermédio de um ami-
go de Ouro Preto. Ouvi. Apaixonei. Aquela brasilidade em 
músicas cantadas em inglês e por uma banda francesa era 
intrigante: o que me fascinou. Sou um amante de carteirinha 
da música brasileira e o reconhecimento dela fora do País me 
extasia. A França é um lugar que sempre soube aproveitar o 
que há de bom fora dela. Um exemplo: a cantora brasileira 
Céu fi cou conhecida há pouco tempo no Brasil, antes disso já 
era ouvida em terras balzaquianas.

Descontroles de lado, Band à Parte é um disco totalmente au-
dível. Na segunda faixa, Ever Fallen in Love, o pandeiro conduz 
a sonoridade, transportando o ouvinte, apesar da língua ingle-
sa, para o Brasil carnavalesco.  A segunda canção que destaco 
como uma das melhores e minha predileta é Dance With Me, 
a terceira do disco. A voz doce da intérprete misturada ao som 
de um acordeom e à batida repetida do violão ajuda na tranqüi-
lidade que a musicalidade da banda transmite. Todas as faixas 
são passíveis de uma experimentação, modorral ou menos. 

Nouvelle Vague é a ultrapassagem das barreiras da língua. A músi-
ca tem esse poder, de avançar mesmo sobre terras desconhecidas. 
Para a música não existem barreiras e nem limites. Ao principal 
tempero de Nouvelle, a Bossa, achegam-se outros que complemen-
tam e formam o arrojo que a banda representa. O reconhecimento 
da mistura do grupo já aconteceu. Diversas músicas já foram usadas 

em campanhas de publicidade e seriados na Europa e nos 
Estados Unidos. O caso de mais destaque foi uma 

música para o fi lme Sr. E Sra. Smith.

Foi inevitável. O termo 
Nouvelle Vague me levou 

da música ao cinema, área em 
que me arrisco com mais freqüência. E 

é da telona que vão me escorrer as primeiras 
palavras. O movimento mais arrogante e infl uente da 

história da sétima arte emergiu na França no fi nal da 
década de 1950 para enterrar os modelos comerciais de 
produção e saudar os autores-diretores. Godard, Truffaut, 
Resnais são alguns dos jovens inquietos que deram movi-
mentos mais leves às câmeras, usaram som direto e luz na-
tural, em fi lmes mais sensíveis que ansiavam transformar a 
realidade. Filmaram a juventude e a política, o passado e o 
futuro, o amor e o cinema. Revolucionários.

Assim, o CD em minhas mãos a reivindicar a terminologia soou-
me, além de um convite, a garantia de certa dose do estilo in-
transigente que conheci nos fi lmes. E o que ouvi foi Bossa Nova.

Ora, são 50 anos do lançamento das pedras fundamentais 
desse novo estilo novo: Canção do Amor Demais, de Elizeth 
Cardoso interpretando Tom e Vinicius; e Chega de Saudade, 
do baiano violonista João Gilberto, o papa da Bossa Nova. 
Pontapé inicial do mais estrangeiro ritmo brasileiro. Ritmo 
de paradas súbitas e acordes dissonantes como armas 
apontadas às velhas formas operísticas. A história da Nou-
velle Vague e da Bossa Nova não é de música, mas de uma 
geração que nem o Atlântico conseguiu separar. A nossa 
bossa também foi trilha da Nouvelle Vague.

Band à Part, fi lme de Godard, de 1964, dá título ao CD. 
Tarantino também o usa como nome da produtora dele. 
Diga-se: Tarantino é fã dessas ‘Nouvelles Vagues’. Da ban-
da, usou a versão que fi zeram de Too Drunk To Funk, do 
Dead Kennedys, em Death Proof (2007).

Versões, aliás, são o trabalho da Nouvelle Vague deste século. 
Clássicos do New Wave e do pós-punk anos 1980 ganham 
releituras calcadas na Bossa Nova, que, naturalmente, já tem 
infl uências do jazz. E nesse álbum em especial, uma dose 
pesada até demais da chanson francesa seiscentista.

Ever Fallen in Love, do Buzzcocks; Dance With Myself, de 
Billie Idol; Blue Monday, do New Order; Heart Of Glass, 
do Blondie; e Human Fly, do The Cramps são os pontos 
altos. Crédito a Marc Collin, Olivier Libaux e às cantoras 
convidadas por conseguirem fazer de algumas coisas 
inaudíveis pequenas obras-de-arte. A audição empol-
ga quando se derretem os moldes narrativos estabe-
lecidos e ali e acolá a montagem soa inesperada. Um 
bom cinema em música.

Os baixos fi cam com as desnecessárias O’Pamela, do 
The Wake; e Waves, do Blancmage. Apelação ao easy 
listening. Chato demais. Enfi m, essa Nouvelle Vague é 

menos do que promete e mais do que se es-
pera. Vale a pena.

N velas 

(por AndersonAntikievicz Costa
CASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Bruno se atrapalha para 
cuidar de Gustavinho. Caju e Isidoro 
supervisionam a faxina dos alunos. 
Débora provoca uma discussão com 
Luana ao vê-la no ensaio. Bruno con-
vida Angelina para jantar. Béatrice 
diz que Débora está suspensa.

TERÇA - Luana e Débora começam 
a discutir sobre quem é melhor 
para Gustavo. Bruno dá a Angelina 
um tempo para ela pensar sobre o 
casamento. Raiden fi ca apreensivo 
ao escutar as estratégias que Tony 
usará para conquistar Chiara. 

QUARTA - Bruno encontra o diário de 
Angelina e pergunta o que é. Angeli-
na diz que é um caderno de anota-
ções sobre Gustavinho. Tony tenta 
beijar Chiara. Débora conta a Gus-
tavo que Angelina vai se casar com 
Bruno. Gustavo fi ca chocado. 

QUINTA - Gustavo insiste para 
Angelina que eles devem 
fi car juntos. Angelina 
e Bruno distribuem os 
convites de casamento 
no colégio. Domingas in-
centiva Angelina a contar 
para Bruno sobre a pro-
messa. Bruno pergunta 
se Angelina quer mesmo 
se casar com ele. 

SEXTA - Os convidados 
chegam para o casa-
mento. Joaquim desco-
bre que Siqueira está 
fazendo negócios como 
procurador de Rita. Do-
mingas nota que Bruno 
ainda não chegou no 
casamento. Débora se 
insinua para Gustavo. 

SÁBADO - Não há exibição-

CIRANDA DE PEDRA 
SEGUNDA - Natércio instrui Ferdi-
nando a sabotar o carro de Daniel 
de forma que pareça um acidente. 
Cícero e Elzinha se casam. Natércio 
aparece na casa de Daniel com um 
ofi cial do juizado de menores e diz 
que Virgínia deve sair dali.      

TERÇA - Virgínia resolve ir com Na-
tércio, pedindo a Laura e Daniel 
que confi em nela. Bruna e Otávia 
pedem a Virgínia que revele o que 
está tramando para Natércio. Na-
tércio avisa a Ferdinando que ele 
fará apenas mais um serviço e de-
pois deixará o país.

QUARTA - Afonso diz a Rosa que o 
que aconteceu com Frau Herta não 
deve ser comentado. Virgínia diz a 
Natércio que se sente em cárcere 
privado. Bruna fl agra Afonso beijan-
do Mirna. Ferdinando joga o carro 
em cima de Daniel.    

QUINTA - Capítulo não divulgado 
pela emissora

SEXTA - Capítulo não divulgado pela 
emissora

SÁBADO - Capítulo não divulgado 
pela emissora

TRÊS IRMÃS 
SEGUNDA - Eros fica chateado ao 
ver sua prancha destruída. Gibo 
começa a jogar bem depois de ti -
rar as chuteiras. Alma leva outra 
bolada que a faz lembrar de Gre-
gg e esquecer de Galvão. Sandro 
conta para Eros que foi ele quem 
fez sua prancha.     

TERÇA - Xande acusa Suzana de o 
estar traindo e vai embora, furioso. 
Dora diz que revelará para todos 
que Violeta teve um caso com Au-

gusto se ela falar sobre o acidente 
com o fi lho. Alma sugere que Natá-
lia chame Pedro Henrique para vir 
com ela nas consultas médicas.    

QUARTA - Valéria diz a Alma que é 
jornalista e está investigando seu 
ato de heroísmo ao salvar Duda. 
Alma afi rma que deu uma carona 
para Duda e depois nunca mais a 
viu. Violeta fala para Paulinho que 
prefere que Dora fi que com ele do 
que com Bento.   

QUINTA - Sandro acaba com a dis-
cussão de Bento e Paulinho. Galvão 
pede que Valéria dê em cima de Gre-
gg para afastá-lo de Alma. Sandro 
garante a Bento que Paulinho está 
sendo incitado por Violeta. Bento 
leva Geiza para o ambulatório, para 
que Alma a examine.      

SEXTA - Dora afi rma para Rafi nha 
que não vai desistir de Bento, mas a 
menina diz que jamais vai aceitá-la. 
A mulher que Bento e Alma ajuda-
ram pede para dar o nome de Bento 
a seu fi lho.  Pedro Henrique aparece 
na consulta de Natália com Alma.  

SÁBADO - Dora desvia do cami-
nhão e começa a chorar. Virgínia 
diz a Waldete que sabe que ela 
veio a Caramirim cumprir uma 
missão dupla, mas aconselha que 
realize só a parte boa e esqueça 
a vingança. Valéria vai embora de 
Caramirim e afirma para Vidigal 
que Duda não está lá.       

A FAVORITA 
SEGUNDA - Dodi fi ca muito nervoso 
ao ver pela televisão que Zé Bob foi 
capturado por seus comparsas e está 
negociando com os policiais. Manu vê 
o nervosismo de Dodi e percebe que 
ele está envolvido no seqüestro. Flora 
inicia um tiroteio com a polícia.        

TERÇA - Flora manda Dodi não gas-
tar sua parte do dinheiro, avisando 
que Zé Bob está desconfi ado dele. 
Silveirinha vê que Dodi fi cou com 
quase todo o dinheiro e fi ca furioso. 
Flora se muda para a casa que era 
de Donatela no rancho.   

QUARTA - Pedro garante à Flora 
que seus planos vão dar errado. 
Flora fi ca furiosa e planeja se livrar 
de Pedro. Manu conta para Cilene 
que Dodi comprou uma mansão e 
colocou em seu nome. Orlandinho 
insiste para que Céu faça um teste 
de gravidez.  

QUINTA - Zé Bob pede que Didu, que 
trabalha no hotel, lhe avise se Dodi 
e Manu fecharem sua conta.  Cata-
rina concorda em voltar para casa 
por um dia. Céu revela a Halley que 
está grávida dele e que Orlandinho 
vai assumir a paternidade.     

SEXTA - Dodi fi ca furioso e manda Zé 
Bob sair de sua casa. Gonçalo estra-
nha que Flora se sinta à vontade na 
casa que pertenceu a Donatela.  Zé 
Bob conta para Pedro que Dodi está 
morando numa mansão. Leonardo 
cozinha para Catarina, tentando pro-
var que mudou.   

SÁBADO - Dodi afi rma para Gonça-
lo que está sendo sustentado por 
Manu, que recebeu uma herança de 
um namorado milionário. Gonçalo 
diz a Norton que as terras de Augus-
to César são fundamentais para a 
fábrica e o manda não desistir de 
comprá-las.  

OS MUTANTES
SEGUNDA - Juli ordena que Eric, 

Telê e Metamorfo 
levem Maria para cela 

anti-fuga. Os alarmes do labo-
ratório tocam e Juli avisa que os 
invasores estão chegando. Juli diz 
que chegou a hora de ir para São 
Paulo. O comandante Kídor manda 
deixar Maria na cela.

TERÇA - As tropas reptilianas abrem 
fogo contra Marcelo, Maria, Tati, 
Melquior, Bianca e Leonor. As mães 
são atingidas. Maria e Tati criam 
um campo de energia e refl etem os 
raios dos reptilianos. Os raios se vol-
tam contra os soldados. 

QUARTA - Ernesto, Carvalho e Perpé-
tua fi cam perplexos com o ataque 
aos helicópteros. A nave se aproxima 
e um raio quase atinge Perpétua. Os 
três correm e uma tropa de reptilianos 
avança em direção a eles. A família 
Mayer é perseguida por reptilianos. 

QUINTA - Nati se transforma em 
vampira e avança em Gabriela. A 
médica se protege atrás de Valen-
te. Antônia se livra de Drácula e 
foge de Bram. Bram segura Antô-
nia e morde seu pescoço. Batista 
atende o interfone da mansão e 
avisa que Maria está na porta. 

SEXTA - Toni, Hiromi e Zulu dão co-
bertura a Ari e Danilo, que fogem 
pelo corredor. Toni se vê cercado por 
um grupo de reptilianos e manda Hi-
romi e Zulu fugirem. Toni dá seqüên-
cia de kung fu nos reptilianos. Cléo 
pressente o perigo. 

SÁBADO - Vavá e Eugênio fogem 
dos reptilianos. De repente, Vavá 
é preso numa rede. Os reptilianos 
se aproximam, enquanto Vavá co-
meça a morder a rede para tentar 
escapar. Draco e Telê saem da 
cela e encontram Kídor. Aquiles 
recupera a memória. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Miquelina quer saber 
quem foi procurar Severino o Baião 
de Dois. Lulu diz para Kátia  que 
é a esposa de Philippe. Érika con-
ta para Alex que vai se casar com 
Luca. Ele exige que ela more com 
Luca na casa dos Bellini, pois quer 
que ela investigue o local.

TERÇA  - Françoise diz que tem or-
gulho de Philippe. Gina estranha 
que Luca e Dani estão separados e 
fala que não vai deixar que ele se 
case com Érika. Philippe vai até o 
hotel onde Kátia está hospedada 
para se encontrar com ela. 

QUARTA - Gina quer saber tudo so-
bre os Bellini. Severino entrega um 
cheque para ajudar Luca em sua 
viagem. Manoela agradece. Phili-
ppe chega ao quarto de hotel e lê 
um bilhete de Kátia. Gina não se 
conforma com o fato de que Dani e 
Luca não estão juntos. 

QUINTA - Philippe fi ca revoltado e 
diz que é infi el por culpa de Lulu. 
Zico recebe alta do hospital. Lulu 
chega em casa descontrolada e 
grita com Françoise. Luca reúne a 
família para dar uma noticia impor-
tante, mas Maria não aceita a pre-
sença de Érika e a expulsa.

SEXTA - Luca anuncia que vai viajar 
com Érika para a Europa. Juliano con-
versa com a mãe de Joana, que não 
gosta quando ele fala de Zico. Camila 
pede a ajuda de Juliano para desco-
brir o que Ava está aprontando. Érika 
diz que não gosta de Gina. 

SÁBADO - Não há exibição.
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H róscopo Cin ma

(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

Consegue Consegue 
me ouvir, me ouvir, 
Major Tom?Major Tom?

“When you growing up in a small town
Bad skin, bad eyes, gay and fatty
People look at you funny”

Lou Reed

“Tudo o que reluz é gay” dizem 
em certo ponto as manchetes 
nos jornais em Velvet Goldmi-
ne de Todd Haynes. É preciso 
dizer em primeiro lugar que o 
fi lme tenta traçar o percurso 
do abalo causado pelo chama-
do Glam Rock, leia-se: David 
Bowie (Ziggy Stardust and The 
Spiders From Mars), Iggy Pop 
(The Stooges), Lou Reed (Vel-
vet Underground), Brian Ferry 
(Roxy Music), entre outros. Ali-
ás, Bowie seria a personagem 
principal do fi lme não fosse 
o fato de ele não ter gostado 
nada da história e nem mes-
mo ter liberado os direitos de 
uso das músicas dele para o 
fi lme. Reed, Pop e Ferry segui-
ram o caminho inverso.

Apesar dos nomes terem 
sidos quase todos trocados, 
é mais do que óbvio a carac-
terização de Jonhatan Rhys-
Meyers como Bowie, e Ewan 
McGregor como uma mistu-
ra de Iggy Pop e Lou Reed, 
pendendo visualmente mais 
para o primeiro.

O estudo de época do fi lme 
de Haynes beira a perfei-
ção, seja na direção de arte 
seja na discussão social de 
uma época que transformou 
sexualidade em objeto de 
consumo desde então. “Hoje 
eles são gays assim como na 
década passada a moda era 
ter um disco do Led Zeppelin 
em baixo do braço”, diz um 
músico numa fase mocku-
mentário dentro do fi lme, 
completado pelo persona-
gem de McGregor, “eles se 
dizem gays, mas não podem 
transar como gays, tentam, 
mas não conseguem”.

O fator da época nem mes-
mo era a homossexualidade 
em si, mas a libertação 
sexual em sua to-
talidade, uma 
espécie de up-
grade do que 
já haviam 
feito os 
hippies 
a n o s 
antes. 

A bissexualidade ou o termo 
mais tarde cunhado como 
pansexualidade seria mais in-
dicado para a busca da época 
(uma coisa tipo “Ei baby, vá 
dar uma volta no lado selva-
gem”), não que isso fosse no-
vidade, porém se intensifi cou 
junto à maior praga do rock n’ 
roll atemporal, o marketing.

Tirando isso, a busca é a 
mesma do rock desde quando 
nasceu: o sexo. Seja ele como 
for. E nesse ponto o Glam 
Rock é a fase mais erótica e 
fascinante desde a primeira 
rebolada de Elvis. E as drogas. 
É lógico, havia as drogas para 
completar a tríade, agora já 
mais garantidas como ma-
téria-prima de canções des-
de que Velvet Underground 
compôs letras sobre heroína 

no que representa a MTV seja de Britney 
Spears a  T.A.T.U., e é justamente esse o 
gosto amargo que o fi lme deixa transpa-
recer no fi nal. O comercialismo continua 
fi rme, porém sem um pingo da geniali-
dade que já teve. Numa transmissão 
radiofônica repleta de chios, veemente-
mente ignorada no local, toca baixinho 2 
H.B. do Roxy Music, como que querendo 
um contato de evocação dos monstros 
sagrados para que levantem voltando ao 
underground e façam aquele tipo de ba-
rulho que todos esperam que seja feito. 
Imagem não é nada...

 

Controle Terrestre para Major Tom / Controle 
Terrestre para Major Tom / Pegue suas pílulas 
de proteínas e coloque seu capacete / Con-
trole Terrestre para Major Tom / Começando 
contagem regressiva e motores ligados / Che-
car ignição e que Deus esteja com você

Esse é o Controle Terrestre para Major Tom 
/ Você realmente teve sucesso / E os jornais 
querem saber que tipo de camisetas que 
você usa / Agora é hora de sair da cápsula / 
Se você tiver coragem

Aqui é Major Tom para Controle Terrestre / Es-
tou dando um passo pra fora da porta / E estou 
fl utuando no jeito mais peculiar / E as estrelas 
parecem muito diferentes hoje / Daqui

Estou sentado num pedaço de lata / Bem 
acima do mundo / A Terra é azul / e não há 
nada que eu possa fazer

Porém eu ultrapassei cem mil milhas / 
Estou me sentindo bem calmo / E eu acho 
que minha nave espacial sabe aonde ir / 

Diga pra minha mulher que eu a amo 
muito / Ela sabe

Controle Terrestre para Major Tom 
/ Seu circuito pifou / Há algo er-
rado / Consegue me ouvir, Major 
Tom? / Consegue me ouvir, Major 
Tom? / Consegue me ouvir ,Major 
Tom? / Consegue me...

Aqui estou eu fl utuando em volta 
de pedaço de lata / Bem acima 
da lua / A Terra é azul... / e não há 
nada que eu possa fazer 1

O fi lme Velvet Goldmine 
será exibido neste sába-
do, dia 04/10, no Sesc 
Cineclube Silenzio. A en-
trada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de
Cinema e Publicidade - 

vandercolombo@gmail.com
1 Space Oddity

(David Bowie)

enquanto os Beatles ainda 
faziam baladas românticas 
(o que mudou após Revolver, 
como todos sabem) ajudando 
a nascer o movimento punk.

Dentro da trajetória da tra-
ma do fi lme, nos dias atu-
ais, um jornalista britânico 
(Christhian Bale) é incumbido 
de descobrir o paradeiro de 
astro do Glam que desapa-
recera após forjar a própria 
morte, dentro da investiga-
ção jornalística à la Cidadão 
Kane, os fl ashbacks nos jo-
gam direto a uma jornada de 
movimentos de sexualidade 
desde Oscar Wilde até a era 
dos Mods Dândis, revelando 
não só a arte como a hipocri-
sia do jogo de compra e ven-
da de modismos em forma 
de bonecos e souvenires de 

artistas preferidos. 

Hipocrisia 
mais viva 

do que 
nunca, 

s e j a 

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

O trabalho renderá o bastante; boa 
chance de realizar negócios imobili-
ários. Evite discutir em seu lar. De-
monstre à pessoa amada boa vonta-
de para melhorar o relacionamento. 

Hoje, você pode romper com algu-
ma pessoa de sua amizade. Evite 
a pressa ao realizar negócios e no 
campo profi ssional. Êxito amoroso. 
Converse mais com a família.

Um amigo pode dar valiosas orienta-
ções. Cuidado com a saúde. Previna-
se de inimigos ocultos. Desfrute de 
umas horas livres para um passeio 
a pé com alguém que goste.

Não confi e em pessoas estranhas e 
nas novas amizades que fi zer hoje. 
Por outro lado, vai realizar anseios e 
desejos profi ssionais. Êxito românti-
co e no contato com o sexo oposto.

Evite desavenças, questões e de-
sarmonias na vida doméstica. Terá 
sucesso em negócios relacionados 
a minas, construção e metais. Aban-
done velhos hábitos infrutíferos. 

Bons pressentimentos fi nanceiros 
farão tudo melhorar. Dia positivo a 
assuntos íntimos e a questões senti-
mentais. Energia continua em alta, 
propiciando-lhe um pico sensual.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Você passa por uma fase de pouca 
energia física, podendo sentir-se 
mais cansado do que o habitual. 
Trabalhe em conjunto e as tarefas 
serão terminadas mais depressa.

Hoje será duplamente benefi ciado 
no plano social, pois terá melhores 
infl uências. Predisposição em pres-
tar serviços poderá ajudá-lo a ga-
nhar algum dinheiro extra.

Desenvolvimento mental e profi s-
sional notável junto às relações im-
portantes que pretende fazer. Dis-
crimine mais o seu nível social para 
fortalecer os verdadeiros amigos. 

Hoje é um dia de algumas perturba-
ções, inclusive com o cônjuge. Cuide 
ao realizar negócios e ao lidar com 
fogo e eletricidade. Não misture a 
vida profi ssional com a pessoal.

Novas amizades, prosperidade e oti-
mismo quanto a uma vida tranqüila 
em um futuro próximo. Uma certa 
nostalgia fará você relembrar um 
amor. Pode sentir-se melancólico.

Dia bom para contatos profi ssionais. 
Negócios com conjugue e com o sexo 
oposto serão bons. Fase boa ao na-
moro ou casamento. Vontade de bri-
lhar nas festas com os amigos.

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Zohan – Um Agente Bom de Sala 1: Zohan – Um Agente Bom de 
Corte (dublado)Corte (dublado) – comédia – sexta 
16h15 e 19h; sábado, domingo e 
quarta 14h40 e 19h15; segunda, 
terça e quinta 16h15 e 19h.

Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-Asterix Nos Jogos Olímpicos (dubla-
do)do) – comédia – sexta 14h; sábado, 
domingo e quarta 16h45; segunda, 
terça e quinta 14h.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspen-
se – sexta 21h; sábado, domingo 
e quarta 21h25; segunda, terça e 
quinta 21h. 

Sala 2: O Reino Proibido (legendado) Sala 2: O Reino Proibido (legendado) 
– aventura – sexta 14h10, 16h10 
e 19h; sábado, domingo e quarta 
14h30, 16h30 e 19h15; segunda e 
terça 14h10 e 19h; quinta 14h10, 
16h10 e 19h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(dublado)(dublado) – ação – sexta 21h10; 
sábado, domingo e quarta 21h15; 
segunda e terça 16h10 e 21h10; 
quinta 21h10.

Cascavel JL ShoppingCascavel JL Shopping

Sala 1: Trovão Tropical (legenda-Sala 1: Trovão Tropical (legenda-
do)do) – comédia – sexta 16h40, 19h 
e 21h10; sábado, domingo e quar-
ta14h30, 16h40, 19h e 21h10; se-
gunda, terça e quinta 16h40, 19h e 
21h10.

Sala 2: Zohan – O Agente Bom de Sala 2: Zohan – O Agente Bom de 
Corte (legendado)Corte (legendado) – comédia – sex-
ta 17h, 19h10 e 21h20; sábado, do-
mingo e quarta 14h40, 17h, 19h10 
e 21h20; segunda, terça e quinta 
17h, 19h10 e 21h20.

Sala 3: Kung Fu Panda (dublado) Sala 3: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – sábado, domingo e 
quarta 15h30.

O Procurado (legendado)O Procurado (legendado) – ação – 
sexta 18h50 e 21h; sábado, domin-
go e quarta16h40, 18h50 e 21h; se-
gunda, terça e quinta 16h40 e 21h.

Sala 4: Hellboy II – O Exército Dou-Sala 4: Hellboy II – O Exército Dou-
rado (legendado)rado (legendado) – ação – sexta 
18h50; sábado, domingo e quarta 
14h10, 16h30 e 18h50; segunda, 
terça e quinta 18h50.

Mais do Que Você Imagina (legen-Mais do Que Você Imagina (legen-
dado)dado) – comédia – diariamente 
21h10. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Ensaio Sobre a Cegueira Barigüi 1: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado)(legendado) – drama – sexta e sába-
do 13h15, 15h50, 18h30, 21h10 e 
23h55; domingo a segunda 13h15, 
15h50, 18h30 e 21h10. 

Barigüi 2: Mulheres – O Sexo Forte (le-Barigüi 2: Mulheres – O Sexo Forte (le-
gendado)gendado) – comédia – sexta 14h50, 
17h15, 19h45 e 22h15; sábado e do-
mingo 12h25, 14h50, 17h15, 19h45 
e 22h15; segunda a quinta 14h50, 
17h15, 19h45 e 22h15.

Barigüi 3: Caçadores de Dragões Barigüi 3: Caçadores de Dragões 
(dublado)(dublado) – animação – sexta 
13h50, 15h40 e 17h30; sábado e 
domingo 11h45, 13h50, 15h40 e 
17h30; segunda a quinta 13h50, 
15h40 e 17h30. 

Perigo em Bangkok (legendado) Perigo em Bangkok (legendado) 
– ação – sexta e sábado 19h25, 
21h40 e 23h50; domingo a quinta 
19h25 e 21h40. 

Barigüi 4: A Casa da Mãe Joana (na-Barigüi 4: A Casa da Mãe Joana (na-
cional)cional) – comédia – sexta e sábado 
15h, 19h10 e 23h10; domingo a 
quinta 15h e 19h10.

Bezerra de Menezes – O Diário de Bezerra de Menezes – O Diário de 
um Espírito (nacional)um Espírito (nacional) – documentá-
rio – sexta 13h20, 17h10 e 21h20; 
sábado e domingo 11h40, 13h20, 
17h10 e 21h20; segunda a quinta 
13h20, 17h10 e 21h20.

Barigüi 5: Mamma Mia (legendado) Barigüi 5: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – sexta 14h30, 17h20, 
19h30, 21h50 e 00h10; sábado 
11h55, 14h30, 17h20, 19h30, 
21h50 e 00h10; domingo 11h55, 
14h30, 17h20, 19h30 e 21h50; 
segunda a quinta 14h30, 17h20, 
19h30 e 21h50. 

Barigüi 6: Controle Absoluto (legen-Barigüi 6: Controle Absoluto (legen-
dado)dado) – suspense – sexta 14h35, 
17h05, 19h35 e 22h05; sábado 
e domingo 12h, 14h35, 17h05, 
19h35 e 22h05; segunda a quinta 
14h35, 17h05, 19h35 e 22h05. 

Barigüi 7: Os Desafi nados (nacio-Barigüi 7: Os Desafi nados (nacio-
nal) nal) – drama – sexta 15h45, 18h35 
e 21h25; sábado e domingo 12h30, 
15h45, 18h35 e 21h25; segunda a 
quinta 15h45, 18h35 e 21h25.

Barigüi 8: Era Uma Vez... (nacional)Barigüi 8: Era Uma Vez... (nacional) 
– drama – diariamente 13h30 e 
16h15.

Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-
gendado)gendado) – comédia – sexta e sába-
do 18h45, 20h50 e 23h20; domin-
go a quinta 18h45 e 20h50.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação Estação 
1: Controle Absoluto (legendado)1: Controle Absoluto (legendado) 
– suspense – diariamente 13h20, 
15h50, 18h20, 20h50 e 23h20.

Estação 2: A Casa da Mãe Joana Estação 2: A Casa da Mãe Joana 
(nacional)(nacional) – comédia – diariamen-
te 15h35, 17h40, 19h45, 21h50 e 
23h55.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Batman – O Cavaleiro das Trevas 
(dublado)(dublado) – ação – diariamente 
12h30.

Estação 3: Mamma Mia (legenda-Estação 3: Mamma Mia (legenda-
do)do) – comédia – diariamente 17h, 
19h20, 21h40 e 00h.

Os Cosmonautas no Mundo da Lua (le-Os Cosmonautas no Mundo da Lua (le-
gendado)gendado) – animação – 13h e 15h.

Estação 4: Star Wars – The Clone Estação 4: Star Wars – The Clone 
Wars (dublado)Wars (dublado) – animação – dia-
riamente 12h30.

Os Desafi nados (nacional) – dra-Os Desafi nados (nacional) – dra-
mama – diariamente 14h40, 17h30, 
20h20 e 23h10.

Estação 5: Ensaio Sobre a Ceguei-Estação 5: Ensaio Sobre a Ceguei-
ra (legendado)ra (legendado) – drama – 14h05, 
16h40, 19h15 e 21h50.

Didi e a Pequena Ninja (nacional)Didi e a Pequena Ninja (nacional) – 
infantil – diariamente 12h.

Estação 6: Kung Fu Panda (dublado) Estação 6: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – diariamente 12h15.

Mulheres – O Sexo Forte (legenda-Mulheres – O Sexo Forte (legenda-
do)do) – comédia – diariamente 14h20, 
16h45, 19h10, 21h35 e 00h.

Estação 7: Micos no Espaço (du-Estação 7: Micos no Espaço (du-
blado)blado) – animação – diariamente 
13h25.

Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-
gendado)gendado) – comédia – diariamente 
15h20, 17h25, 19h30, 21h35 e 
23h40.

Estação 8: Hellboy II – O Exérci-Estação 8: Hellboy II – O Exérci-
to Dourado (legendado)to Dourado (legendado) – ação – 
12h30, 15h e 17h30.

Linha de Passe (legendado)Linha de Passe (legendado) – dra-
ma – diariamente 20h e 22h25.

Estação 9: Perigo em Bangkok (le-Estação 9: Perigo em Bangkok (le-
gendado)gendado) – ação – diariamente 
19h40, 21h50 e 00h.

Caçadores de Dragões (dublado) Caçadores de Dragões (dublado) – 
animação – diariamente 12h20, 
14h10, 16h e 17h50.

Estação 10: Era Uma Vez... (nacio-Estação 10: Era Uma Vez... (nacio-
nal)nal) – drama – diariamente 18h50, 
21h10 e 23h50.

A Múmia – Tumba do Imperador A Múmia – Tumba do Imperador 
Dragão (dublado)Dragão (dublado) – aventura – dia-
riamente 14h e 16h25.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine BoulevardCine Boulevard  

Sala 2: O Grande Dave (dublado)Sala 2: O Grande Dave (dublado) – 
comédia – sexta 19h30; sábado e 
domingo 17h e 19h30; segunda a 
quinta 19h30.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspen-
se – diariamente 21h45.

Sala 3: Bezerra de Menezes – O Di-Sala 3: Bezerra de Menezes – O Di-
ário de Um Espírito (nacional)ário de Um Espírito (nacional) – dra-
ma – diariamente 18h, 20h e 22h.

Sala 4: Perigo em Bangkok (le-Sala 4: Perigo em Bangkok (le-
gendado)gendado) – ação – sexta 19h45 e 
22h15; sábado e domingo 17h30, 
19h45 e 22h15; segunda a quinta 
19h45 e 2215.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: Hellboy II – O Exército Dou-Sala 1: Hellboy II – O Exército Dou-
rado (legendado)rado (legendado) – ação – sexta 
16h40, 19h e 21h20; sábado e 
domingo 14h20, 16h40, 19h e 
21h20; segunda a quinta 16h40, 
19h e 21h20.

Sala 2: Zohan – O Agente Bom Sala 2: Zohan – O Agente Bom 
de Corte (legendado)de Corte (legendado) – comédia 
– sábado e domingo 14h40, 17h, 
19h15 e 21h30; segunda a quinta 
17h, 19h15 e 21h30.

Sala 3: Trovão Tropical (legendado)Sala 3: Trovão Tropical (legendado) 
– comédia – sexta 17h30, 19h40 e 
21h50; sábado e domingo 15h10, 
17h30, 19h40 e 21h50; segunda a 
quinta 17h30, 19h40 e 21h50.

Sala 4: O Procurado (legenda-Sala 4: O Procurado (legenda-
do)do) – ação – sábado e do-
mingo 15h, 17h15, 19h30 
e 21h40; segunda a quinta 
17h15, 19h30 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: O Procurado (le-
gendado) – ação – sexta 
19h30 e 21h30; sábado, 
domingo e quarta 16h, 
19h30 e 21h30; segun-
da, terça e quinta 19h30 
e 21h30.

Sala 2: A Ilha da Imagina-
ção (dublado) – aventura 
– diariamente 16h30.

O Reino Proibido (legen-
dado) – aventura – dia-
riamente 19h20.

Zohan – Um Agente Bom de 
Corte (legendado) – comé-
dia – diariamente 21h20.
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qu

in
o:Tomás de 

Aquino nas-
ceu no reino 

de Nápoles, Itá-
lia, em 1225 e 

morreu em 1274 
a caminho do Con-

cí lio de Lyon, ao 
qual fora chamado 

pelo papa Gregório X. 
Membro da ordem dos 

beneditinos, é o mais 
conhecido teólogo e filó -
sofo da Igreja Católica. A 
característica mais mar-
cante dele é a assimila-
ção do pensamento de 
Aristóteles e a aplicação 
ao pensamento filosófi -
co e teológico.

O tema da política é 
abordado por Tomás em 
vários escritos. Dentre 
estes, destaca-se a obra 
Do Reino, a partir da qual 
vamos tecer algumas 
reflexões. A política em 
Tomás tem um conteúdo 
ético. Está subordinada 
a valores transcenden-
tes e se ordena ao bem 
comum. Os bens parti -
culares, sejam eles as 
riquezas, a erudição ou 
a eloqüência, devem ser 
ordenados em favor do 
bem de todos.

O que caracteriza a exis-
tência de uma vida políti-
ca voltada para a realiza-
ção do bem comum? Para 
Tomás, a existência de 
duas ordens de coisas. A 
primeira: uma estrutura 
jurídica que assegu-
ra a paz e possibilita 
levar uma vida virtu-

osa. A segunda: serviços 
prestados à coletividade 
por meio dos governan-
tes. É obrigação dos go-
vernantes instaurar uma 
vida boa, conservá-la e 
melhorá-la.

O bem comum terreno 
assegurado pelo gover-
nante está ordenado à 
bem-aventurança eterna. 
O fim último da vida em 
comunidade não é viver 
segundo a virtude, mas 
sim pela vida virtuosa che-
gar à vida eterna. Em ou-
tras palavras, para Tomás 
de Aquino, o Estado não é 
o fim último. É apenas um 
meio, ainda que impres-
cindível, para alcançar a 
felicidade eterna.

A concepção política 
de Tomás de Aquino 
nos ensina duas 
lições fun-
damentais . 
A primeira 
é que não 
pode exis-
tir um bem 
par ticular 
que esteja 
em contra-
dição com 
o bem co-
letivo. 

Por exemplo, o conheci-
mento que um indivíduo 
possui só é legítimo se 
ele for colocado a serviço 
de todos. Eu não estudo 
para mim, por um prazer 
solitário do meu espírito. 
Eu estudo para melhorar 
a vida de todos. Só isso 
já é uma crítica severís-
sima contra aqueles pro-
fissionais, estudantes e 
professores que não se 
consideram obrigados a 
devolver para a socieda-
de a ciência adquirida. A 
mesma crítica se aplica à 
idéia de propriedade par-
ticular. Tomás de Aquino 
jamais admitiria que um 
indivíduo possuísse mais 

do que necessita 
para a própria 

subsistência. 
Toda acu-
m u l a ç ã o 
de bens 
que pos-
sibilita o 
usufruto 
do su-
pérfluo 
e uma 
v i d a 

sem trabalho é um roubo 
do direito dos demais a le-
var uma vida digna. Na lin-
guagem de hoje, podemos 
dizer que, para Aquino, a 
propriedade tem uma ‘fun-
ção social’.

A segunda lição é que o 
Estado não é a verdade 
última do homem na face 
da terra. O homem está 
destinado à realização de 
finalidades superiores do 
que aquelas que o Esta-
do é capaz de assegurar. 
Quer dizer, a finalidade 
da existência humana 
não se esgota com a re-
alização de todas as ne-
cessidades materiais. O 
homem tem uma abertu-
ra para o Absoluto e essa 
busca é um anseio infini-
to. Essa idéia de Aquino 
é uma violenta crítica 
aos nossos governantes, 
que sequer são capazes 
de assegurar a realização 
das necessidades mate-
riais (alimentação, segu-
rança, moradia, etc.). As 
necessidades espirituais 
superiores (educação, es-
porte, lazer, arte, filoso-
fia, etc.) geralmente per-
manecem na ordem do 
discurso, da promessa. 

Uma sociedade que 
mal consegue prover 
as necessidades bá-

sicas (ou materiais) 
está próxima da 

a n i m a l i d a d e : 
todo ser animal 
tende a pro-
teger a prole 
e garantir a 
c o n t i n u i d a -
de. Somente 
a sociedade 
que se preo-
cupa em as-
segurar as 

o Estado 
não é tudo

necessidades espi -
rituais realiza algo 
e s p e c i f i c a m e n t e 
humano: nenhum 
animal é capaz de 
filosofia, de arte, 
etc. Tem o cidadão 
o direito de desobe-
decer legitimamen-
te ao governante 
que não cumpre a 
obrigação de zelar 
por aquilo que é 
propriamente hu-
mano? É o tema do 
direito à revolução e 
à desobediência ci -
vil que merece uma 
reflexão à parte.

*Doutor em Filosofi a e profes-
sor da Unioeste/Campus de 
Toledo. E-mail: profuni2000@
yahoo.com.br

A nova morte
do livro (por 

Vandson Lima*
SÃO PAULO | SP

Uma trama policial em que, 
para encontrar as pistas, o leitor 
acessa o Google Maps. Códigos 
que chegam via SMS, em meio 
a desenhos abstratos, dão aces-
so a um número de telefone que 
dita o próximo capítulo. Acredi-
te, estamos falando de livros.

Em meio a essa verdadeira revo-
lução proporcionada pelo adven-
to da Internet, não é pouca gente 
que, com a mente fervilhando de 
idéias e apostando na tecnologia, 
promete estremecer o mercado 
editorial brasileiro e quiçá, enter-
rar a revolução anterior, tipográfi -
ca, promovida por Johann Guten-
berg, nos idos do século 15.

“É uma questão de geração. 
Os mais novos já aceitam me-
lhor o produto digital e, quando 
os e-readers se popularizarem, 
eles exigirão material para con-
sumo”, é o que pensa Danilo 
Corci que, com o amigo Ricardo 
Giassetti, criou a editora Mojo 
Books, a primeira 100% digital 
do Brasil, na ativa desde 2006, 
com mais de 100 títulos publi-
cados, em formato PDF e dispo-
níveis para download gratuito.

“Se um livro virasse um disco, 
que história contaria?”. A par-
tir desse slogan, os escritores 
criam um conto em que as 
canções servem como 
atmosfera, perme-
ando os aconteci-
mentos, mas 
não pre-

cisam fazer 
referência ao 
álbum em questão. Gente 
como o comunicador Gastão 
Moreira (com The Ghost of 
Cain, do New Model Army) e 
o vocalista do Vanguart, Hé-
lio Flanders (com o clássico 
Pet Sounds, dos Beach Boys), 
topou a idéia e pôs os dotes 
a serviço da empreitada. Ali-
ás, qualquer um pode fazer 
o mesmo. “Lemos todas as 
propostas que chegam, pu-
blicamos as melhores e aju-
damos os escritores a me-
lhorar os textos. Queremos 
revelar novos talentos”, diz 
Danilo, que contabiliza um 
saldo de aproximadamente 
15 mil leitores cadastrados, 
45 mil livros baixados e uma 
média de 300 mil visitas 
mensais no site e no blogue 
que os editores mantêm.

Entre os títulos previstos para 
o segundo semestre, convida-
dos como o jornalista Zeca 
Camargo e os escritores An-
dré Takeda e Clarah Averbuck, 
colocarão a pena – ou as te-
clas, é de se imaginar 
– a serviço 

de histórias imersas em Smiths, 
Legião Urbana e Rolling Stones, 
respectivamente. Aliás, esta úl-
tima, que teve o primeiro livro, 
Máquina de Pinball, liberado para 
download gratuito pela editora 
Conrad, é totalmente a favor da 
idéia: “Prefi ro muito mais ser 
lida, seja no formato que for, do 
que passar pelos problemas que 
eu já tive com a distribuição da 
minha obra, por conta da incom-
petência dos outros”. De fato, a 
distribuição de Vida de Gato, feita 
pela editora Planeta, deixou um 
tanto a desejar. “É o livro mais 
mal distribuído de todos os tem-
pos, não se encontra em lugar 
nenhum”, diz Clarah.

Para Denis Russo Burgierman, 
ex-diretor de redação da revista 
Superinteressante e atualmen-
te morando na Califórnia, a situ-
ação é análoga ao que ocorreu 
em relação aos MP3: “A popula-
rização dos leitores digitais vai 
acontecer, com certeza, só que 
o produto ainda é muito caro, e 
tem poucos recursos”. Lança-

do no início do ano 
passado, o 

Kindle 
é vendido 
nos EUA por apro-
ximadamente 500 dólares. 
“Não é de se estranhar que eles 
não estejam fazendo sucesso. 
Os tocadores de MP3 também 
foram basicamente ignorados 
pelo público, até que a Apple os 
reinventou. Isso vai acontecer 
com os e-books com toda cer-
teza”, aposta Denis.

Mas e as editoras, como fi -
carão nesse processo? Todas 
vão falir? “É preciso criar um 
novo modelo de negócios, em 
que o consumidor fi nal não 
pague pelo produto, mas seja 
impactado por publicidade ou 
ações que apóiem o projeto”, 
acredita Danilo Corci. Na in-
dústria fonográfi ca, as gran-
des gravadoras sofreram, mas 
muita gente, que jamais conse-
guiu operar no modelo antigo, 
que exigia muito investimento, 
conseguiu entrar no mercado. 
Hoje, milhares de minigrava-
doras vendem e/ou disponi-
bilizam canções online. Ou 
seja, em linhas gerais foi bom: 

fragmentou o 

mercado, 
mais partici-

pantes, democrati-
zam-se as decisões.

Mais do que isso, apos-
tar nos novos meios é se 
oferecer à possibilidade de 
repensar o livro, enquanto 
objeto de aprendizado e 
entretenimento. “Editoras 
vão quebrar, gravadoras 
vão quebrar? Por mim tudo 
bem, as pessoas arrumam 
outro emprego. Importante 
mesmo é que informação 
circule. Importante é que os 
escritores possam escrever, 
que músicos possam tocar”, 
arremata Denis Burgier-
man. Entender o processo 
e não se entregar às fór-
mulas fáceis, de um pensa-
mento moralista e arcaico, 
é fundamental para vislum-
brar os benefícios possí-
veis. As novas tecnologias 
possibilitam o aumento do 
número de produtores e 
de consumidores de cul-
tura. Que elas sejam 
bem-vindas então.
*Formado em Letras e 
acadêmico de Jornalis-
mo da USP

No último mês de 
julho, a Mojo Books 
lançou três livros 
com base na obra 
da cantora e compo-
sitora Fiona Apple. 
Em Extraordinary 

Machine, de Juliana 
Fees, há um link 

para um blogue, 
que é a carta 

de despe-

Quando a modernidade
toca a vida

dida da narradora suici-
da. Esse é um artifício 
que tem se tornado 
muito comum em si-
tes espalhados pela 
web, em que pesso-
as se juntam para 
planejar suicídios 
e deixam a nota 
fi nal (ou mes-
mo vídeos) na 
rede. 
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