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ConversasALTianas II

Tomara
que elemelhore logo.

Ah, é
9962 ????...

Hein, qual é mesmoo número docelular dele?

O quê? Eu não

entendi o final...

Bom, pessoal, essa semana
o Ander não vem trabalhar.

Tá doente e vai descansar um
 pouco. Qualquer coisa, ele

 disse que podemos
ligar no celular dele.

É que eu lembrei que

essa é uma informação

sigilosa. Se o fã-clube

dele descobrir, não

tem mais descanso.

“Enquanto aguarda o elevador que o levará até seus anfi triões, você medita a respeito de uma 
refl exão do rei do pop (fi losófi co) Slavoj Zizec: ‘O botão que aciona a porta dos elevadores’, afi rma 
o esloveno, ‘é um placebo destinado a dar a ilusão a quem o aperta de que participa do movimen-
to do aparelho’. Zizec, que você descobriu semana passada, vê nisso uma metáfora do processo 
político pós-moderno, no qual o voto dos cidadãos é igualmente ilusório, uma vez que estes são 
convocados para escolher entre candidatos que, no fundo, propõem as mesmas coisas”

Sven Ortoli e Michel Eltchaninoff

Revolução Revolução 
CongeladaCongelada

É um ambiente formidável: para fungos e traças. Tenho que 
concordar, o lugar não é lá muito agradável, não. Comecei a 
espirrar já na entrada. Aquele pó acumulado pela falta de lim-
peza ou mesmo pelo esfarelamento dos livros comidos pelas 
traças não é propício a minha saúde, mas é o charme do sebo 
esse ar de abandono. Não circulava uma brisa sequer pelo 
ambiente, em decorrência da conservação das obras, possi-
velmente. Não era amplo o espaço, apenas um vão alongado e 
estreito, encravado entre um hotel e uma loja de artigos sulis-
tas. Comecei a vasculhar. Não, não usei luvas cirúrgicas para 
manusear as obras. Todos já haviam sido lidos e relidos por 
pessoas desconhecidas; usados e abusados de diversas ma-
neiras, quando não lidos devem ter enfeitado alguma estante 
ou servido de apoio para as panelas quentes num jantar. Seria 
exagero os achar tão impuros, mas sempre adorei desvirginar 
obras recém-compradas, só minhas, direto da gráfica para mi-
nhas mãos, com uma pequena escala na livraria. 

Sem preconceito às obras não-virgens. Apesar dos pesares, 
gosto de sebos. Principalmente deste, pois tenho aqui uma re-
lação inicial com minha chegada a Cascavel, meu primeiro livro 
usado comprei ali. Mesmo com meu nariz renitente ao cheiro 
exalado, sempre fi co folheando os livros para senti r o odor que 
guardam consigo. Alguns têm cheiro de naft alina: algum anti go 
dono que usava para possivelmente espantar as traças roedoras. 
Outros têm um aroma de incenso, pois deviam ser possuídos por 
algum obsti nado tantrista. Mas os melhores são aqueles que tra-
zem olores desconhecidos, indisti nguíveis, que remetem ao mais 
profundo da obra e tentamos relacionar ao tí tulo numa simetria 
simbióti ca. Espirro novamente.  

Gosto sempre de passar as mãos pelas encadernações. Propor-
ciona uma sensação. Capas de couro, com relevo, de papel ve-
lho, de plásti co, rasgadas, sujas, enfi m, todos tentam me seduzir. 
Sempre acreditei que a escolha de um livro não é apenas uma 
decisão intelectual ou prazerosa, mas, também, sensorial. Todos 
os meus senti dos agem juntos para tomar a melhor decisão.  

Na tarde que passei pelo Sebo do Paulinho (Travessa Jarlindo 
João Grando, 32) não consegui fl ertar com nenhum livro. Mas 
alguns casos anti gos debochavam de mim enquanto buscava ser 
conquistado por outros. Lá estavam O jovem Törless (Rio Gráfi -
ca, 1986, 198 p., R$ 3), de Robert Musil – escritor austríaco com 
tradução de Lya Luft  – e Ópera dos Mortos (Difel, 1977, 211 

p., R$ 10), de Autran Dourado, escritor 
mineiro. Com estas duas já ti ve uma 

relação duradoura, não que seja-
mos próximos o bastante e tenha-
mos grandes inti midades, mas foi 
bom enquanto durou. Na tentati -
va de fl erte com as obras novas, 
os anti gos casos me cobiçavam e 
me atraíram novamente.  

Ambas as obras já foram obje-
to de análise deste caderno, a 
do primeiro publicada hoje na 
página três. A segunda ocorreu 

ainda na edição 10, no texto A 
sinfonia do silêncio. Para relem-

brar, trata da história de Rosalina 
em meio à sociedade em que vive. No 

conjunto da obra de Autran, a morte é 
tema, assunto e moti vo. Sempre nos 

leva a míti cos lugares. Escancara o 
cinismo social e é eloqüente até 
mesmo quando em silêncio, con-

segue sossegar em nosso pensa-
mento a interrogati va: é para lá (o 

cemitério) que nós vamos mais dia 
menos dia? Naquela tarde sebosa, re-

quentei as anti gas paixões.

“É bom que o ego passeie pelos blogs, e que se expanda, 
e que se desnude, especialmente nessa fase fundadora, de 
pura ex-pressão, quando o que é quer vir para fora, embora 
saia apertado, e abaixo de vaias. De tanto se mostrar, a ex-
pressão, no choque permanente contra o leito do rio da expe-
riência, arredondará as suas formas, polirá as suas arestas, 
e se transformará em arte”.

Transformar, aliás, parece a onda do momento – depois de 
tantas ondas que já afogaram a humanidade –. Tem gente 
que transfaz a casa em trabalho – ou mesmo o trabalho em 
casa –, outros transformam lazer em lucro e, quase todos, 
lucro em lazer. A questão mesmo é quem resolveu converter 
papel em informação virtual. Não são poucas as publicações 
que se voltaram à rede, e mesmo não são poucas as que 
usam a Internet como único meio de veiculação. Democra-
tização digital? Ainda não, mas quem sabe? A propósito, a 
consideração sobre blogues disposta acima é do três vezes 
premiado com o Jabuti, Charles Kiefer. Muito cabível.

Das muitas que se prestam a receber indicação, seleciona-
mos algumas cabíveis ao momento. O texto de Charles Kie-
fer, aliás, não é exclusividade, você pode conferi-lo na íntegra 
em confrariadovento.com/revista/abertura.html. A Revista 
Confraria, arte e literatura é uma publicação bimestral, sem 
fi ns lucrativos, produzida pela Confraria do Vento Editora em 
parceria com o Setor de Pós-Graduação em Ciências da lite-
ratura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ufa. O peso 
não é só da descrição: veja os textos, olhe semioticamente 
para as ilustrações. Ou, simplesmente, colabore com eles, 
são aceitos ensaios, traduções, contos, poesias, obras plás-
ticas e musicais. Antes disso, é claro, se o que você produz é 
realmente bom, publique no ALTALT.

Brincadeiras à parte, você pode ver suas publicações em 
raios mais próximos sem ser no ALTALT. A Revista Advérbio, por 
exemplo, é um bom caminho. De responsabilidade do setor 
de Comunicação Social da FAG, a Advérbio “tem como objeti-
vo propiciar o debate de idéias, estimulando a produção cien-
tífi ca entre discentes, docentes, pesquisadores na área de 
comunicação e áreas afi ns”. Os textos da edição de número 6 
estão disponíveis no www.fag.edu.br/adverbio/index.html. O 
extenso endereço traz, por exemplo, a evolução do cinema de 
animação; a contra-indústria e a música independente; jorna-
lismo econômico e jornalismo gonzo. Quer mais? Acesse.

Outro portal para incrementar seu cur-
riculum lattes é a Biblioteca On-line 
de Ciências da Comunicação (bocc.
ubi.pt). Além de publicar seus traba-
lhos por lá, você tem acesso a uma 
miríade exponencial de conteúdos. 
O acesso é rápido e a receptividade 

deles é ótima. Alguns – alguns 
mesmo – dos assuntos são: 
Antropologia fi losófi ca; Ar-
quitectura; Arte e Design; 
Audiovisual; Cibercultura; 
Cinema; Comunicação e 
Ludicidade; Comunicação 
nas Organizações; Docu-
mentário; Economia e Políti-
cas da Comunicação; Ensino e 
Educação; Espaço Público; Estética; 
Estudos Fílmicos; Filosofi a; Foto-
grafi a; Hermenêutica; Jornalismo; 
Linguagem; Literatura; Marketing; 
Moda; Música; Multimedia; Opi-
nião Pública e Audiências; Pintura; 
Política; Propaganda; Publicidade; 
Relações Públicas; Retórica; Semióti-
ca; Sociedade e Media; Vídeo.

Inclinação ao
ópio e ao ócio
em uma
tarde sebosa

As opiniões
emitidas não são
de responsabilidade
de ninguém

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com
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Encheria os olhos 
d’água, se pudesse, 
ao me lembrar de 
minha irmã, mas como não posso, fico apenas 
a olhar para o lado observando seu semblante. 
Como parece tranqüila agora... Sempre vive-
mos juntas e sem a menor dúvida, os últimos 
anos foram os mais difíceis. Depois de tudo 
que aconteceu a ela, quando perdeu os mo-
vimentos de uma parte do corpo, quando ela 
perdeu o tato, paladar, tudo aconteceu rápi-
do demais, creio que o Senhor entenda, todos 
próximos a nós duas viviam uma espécie de 
luto, quando percebi as coisas a nossa volta, 
estávamos somente nós duas, eu e ela, como 
no útero, como sempre.

Nascemos juntas, assim como o Senhor pode 
constatar com seus olhos clínicos, meu ab-
dômen colado ao dela, uma perna para cada 
uma de nós, um braço para cada uma. Quan-
do, semanas atrás, ela decidiu pela greve de 
fome, esperei vários dias em silêncio, fazíamos as refeições, mas 
nem chegávamos a nos sentar à mesa, a princípio fiquei sem en-
tender, mas logo o motivo ficou claro: ela pensou que tinha se 
tornado um peso para mim.

Tudo que senti ao longo da vida, foi através do corpo dela, 
dor, prazer, as texturas, tudo, meu corpo era inerte, nunca senti 
nada, meu corpo sempre esteve morto e ela sempre me suportou 
e viveu por mim. Ficou claro que, embora nossos corpos fossem 
um só, que nossos corpos fossem unidos por um mal-entendido da 

genética, nossos pen-
samentos, ainda sim, 
seguiam caminhos dife-

rentes, meu corpo aprisionou o dela durante 
toda a vida não o contrário, como pode pare-
cer. Assim que ela deixou também de sentir o 
mundo, se sentiu um peso para mim, não pôde 
suportar e se entregou.

Sei que há meios de separar nossos corpos, 
agora que ela faleceu, mas não parece fazer 
muito sentido agora, o senhor entende?

Lembrei-me hoje pela manhã, dos Domingos 
vadios na fazenda de nossos pais. Ela adorava 
sentar-nos em baixo da macieira e afundar os 
pés na terra úmida. Sempre me olhava e per-
guntava “você sente?”, eu afundava também 
o meu pé na terra, não sentia nada, sentia 
apenas o pé dela enfiado na terra. Ela sempre 
soube. Sempre me carregou. Sempre me fez 
sentir as coisas. Estranho essa coisa de me-
mória... parece que ainda sinto o aroma que 

exalava a terra quando seca, ao ser acariciada pela chuva, na 
verdade apenas penso que sinto, já que não sinto nem mais a 
textura desse lençol que me cobre. É algodão?

Tudo que senti foi pelo corpo de minha irmã, o corpo dela, essa 
minha metade, era meu contato com o mundo e agora que tudo 
jaz com ela, não sei explicar. Quero dormir junto com ela, meta-
de já se foi, resta ainda outra metade.

* anarqino.wordpress.com

Digressões de Digressões de 
medo e predileçãomedo e predileção

“Uma grande compreensão só se rea-
liza pela metade no círculo de luz na 
nossa mente; a outra metade realiza-se 
no solo escuro do mais íntimo de nós 
e é, antes de mais nada, um estado 
de alma em cuja ponta extrema, como 
uma flor, pousa o pensamento”.

Robert Musil

Nenhum caminho é único e, da mesma forma, nenhum ro-
mance tem a capacidade de ser uma lei. Isso se evidencia mais 
ainda quando é apenas a visão singular do criador. No extremo 
da barbárie encontramos o verdadeiro ser que há dentro de 
nós. Conhecemo-nos no horror. Antes disso somos sorvidos 
e homogeneizados na massa, temos os mesmo hábitos 
e freqüentamos os mesmo lugares. É na intimidade 
e na solidão que passamos a questionar nossos 
anseios, conhecendo ali nossos verdadei-
ros desejos escondidos que socialmente 
passamos a encobrir por medo ou vergo-
nha. As paixões da alma fi cam tão ocul-
tas quanto ela e, inconscientemente, se 
manifestam por meio de um gesto, um 
olhar, uma ação incontrolável.

O fi m do século 19 e o início do século 
seguinte são marcados pela individua-
lidade e pelo medo constante que leva 
os sujeitos a esconder-se em máscaras, 
salvo alguns visionários que exploraram 
caminhos para manifestar o interior. A 
sociedade estava sufocada na uniformi-
zação dos sentidos e atitudes. Na Europa, 
o Império Austro-Húngaro era mais uma 
agregação multiétnica em declínio respi-
rando a tensão que se instalaria com a Pri-
meira Grande Guerra. Freud revolucionava 
as ciências com a psicanálise. A sociedade 
era um ambiente sufocante de inquietudes 
guardadas na intimidade.

Robert Musil estréia na literatura no cli-
ma fi n-de-siecle. Em 1906, lança o ro-
mance fi losófi co O jovem Törless (Livros 
do Brasil, 1987), alegoria da sociedade 
que adentrava no novo século. A cultu-
ra européia entrou em um furacão de 
inovações: cada área declarava inde-
pendência do conjunto de idéias norma-
tizadas que preconizaram esse período. 
A história se desenlaça no ambiente de 
uma escola interna de meninos prove-
nientes da elite européia e é a divagação 
fi losófi ca na tentativa de encontrar-se em 
meio àquele mundo que Törless, o protago-
nista, conduz a narrativa.

A ironia de Musil está na metáfora de a 
escola não passar da deformação do indivíduo, a 
inversão de valores. A função primordial de prepará-los 
para serem os condutores daquela sociedade se vê aba-
lada. O ambiente é propício para o encontro com novas 
experiências. A fi losofi a de Kant é a locomotiva que 
move os pensamentos de Törless e ajuda a escla-
recer os questionamentos. A escola é o lugar 

para exercer a liberdade longe da 
família e pontuar os desejos mais 
secretos. Outra alegoria de Musil é 
a uniformização dos alunos, trans-
parecendo a homogeneidade da 
sociedade. Todos são iguais e afun-
dados no mesmo caos. A partir da 
metade do século 19 as roupas 
começaram a ser produzidas em 
escala industrial. Até então, vestir-
se bem era um privilégio da elite, e 

com essa modernização todos nas ruas estavam no mesmo patamar, 
escondidos na uniformização das roupas em série.

Törless é atraído pela chegada de uma nova personagem: o prín-
cipe herdeiro de um trono europeu. Dotado de afetação e hábi-

tos peculiares, o príncipe torna-se alvo de chacota entre os 
meninos e também um grande amigo de Törless. A li-

gação entre os dois é muito forte. Depois de um 
tempo acontece o rompimento dessa liga-

ção idílica, e o protagonista, preocupado 
com a postura que representa no interna-
to, liga-se a outros dois alunos, malévolos 
e respeitados entre o grupo. A negação 
do outro indivíduo demonstra a própria 
negação. Excludente para pontuar a afi r-
mação de ser o contrário. A aparência é 
o essencial. Toda decepção é a perda de 
uma aparência que dá lugar à evidên-
cia. Mantendo as aparências, estamos 
protegidos, como pensou Törless. 

O protagonista somente passa a enten-
der os próprios questionamentos quan-
do, junto aos dois novos amigos, passa 

a torturar outro colega, Basini. Depois de 
o fl agrarem roubando, os dois amigos de 

Törless decidem puni-lo com a tortura ao in-
vés de entregá-lo à direção da escola. A fl age-

lação entra em cena. A purifi cação, a exemplo 
de diversas culturas por motivos religiosos ou 
jurídicos, é a punição (voluntária ou não) para 
aqueles que infl igem as regras e normas im-
postas socialmente. A fl agelação também 

está ligada ao sadismo – motivos erótico-
sexuais –, a que um dos torturadores de 
Basini acaba incorrendo.  

Ao observar os dois torturadores 
de Basini, Törless passa a anotar 
as reações que se passam nele. 
Por Basini, apenas tem repúdio e 

acredita mesmo que a purificação 
só ocorre com a tortura. Negando 
novamente esses atos e os outros 

dois amigos, Törless foge. A constan-
te cíclica de repudiar o que num mo-
mento o agrada, mas depois, às cla-

ras, o incomoda, representa em Törless 
toda uma sociedade sacramentada na 

aparência de mostrar aquilo que é aceito se-
gundo as normas e que não fuja ao controle do 
indivíduo referência. A Europa do início do século 

20 não aceitaria brechas para manifestações do 
pensamento livre. Os que o fizeram pagaram 

o preço, hoje reinam em glória por romper 
com a continuidade.
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Tudo começou 
com a idéia de uma 

enquete absurda. “Qual é o 
sentido da vida?” não é uma 

questão. É um abismo intrans-
ponível que acompanha o homem 

desde sempre. O que seria possível 
conseguir com uma pauta metafísi-

ca dessas? O grau mais diáfano pos-
sível do valor-notícia ...hehehe... algo 
assim... meio gonzo! Vamos lá. Vai ser 
interessante produzir uma matéria no 
limite do universo e assuntos afi ns.

Se há uma coisa que jornalista detes-
ta fazer é a tal da enquete. Dessa vez, 
realmente queria fazê-la. Convidei o 
técnico em informática e fi lósofo nas 
horas vagas Rodrigo Lianoski. “Achou 
o livro do Stanislavski?”. “Na verdade, 
descobri que está emprestado pra 
sempre”. “Entendo. Heim, na sua opi-
nião, qual é o sentido da vida?”. “Ser 
ou não ser, eis a questão”. “Hamlet... 
não lembrava”. “‘...será mais nobre / 
Em nosso espírito sofrer pedras e se-
tas / Com que a Fortuna, enfurecida, 
nos alveja, / Ou insurgir-nos contra um 
mar de provocações / E em luta pôr-
lhes fi m? Morrer... dormir: não mais”. 
“‘Dormir, não mais...’. Ah, Shakeaspea-
re, meu maior dramaturgo de todos os 
tempos preferido”.

Eram dez da manhã. Estávamos na 
Avenida Brasil, em frente à Catedral. O 
sol não estava dos mais convidativos 
e nos reduzia alguns centímetros pelo 
suor que não tardara a rolar de ambas 
as testas. “Como faremos?”. “Bom, ten-
te alguns por aqui, vou daquele lado”. 
“Fechado”. “Olá, tudo bem? Tem um mi-
nuto?”. “Ah, desculpa, estou atrasado”. 
“OK, sem problemas”. “Olá, estou fa-
zendo uma matéria sobre o Sentido da 
Vida...”. “Desculpe, não posso ajudá-lo”. 

“Olá, senhor, a sua vida tem sentido?”. 
“Não, não. Não estou sentindo nada”. 
“Não, digo, sabe qual é o sentido da 
vida?”. “Ish, rapaz, não tem nada mais 
fácil para perguntar?”. “Certo, tenha 
um bom dia... Senhora, um minuto, por 
favor”. “Oi”. “Sou do Gazeta ALTGazeta ALT, lá da 
Gazeta do ParanáGazeta do Paraná, e estamos fazendo 
uma matéria sobre o Sentido da Vida”. 
“Ai, eu não sei nada sobre isso, não”. 
“A vida da senhora tem sentido?”. “Não 
sei o que lhe dizer. Tenho uma família 
que amo demais, tenho saúde, não 
passo por difi culdades. Sou feliz, o que 
mais precisaria?”. “Está certo, qual o 
nome da senhora?”. “Isabela”. “Obriga-
do, tenha um bom dia”.

“Opa, colega, sou do jornal, posso 
lhe fazer algumas perguntas?”. “Man-
da”. “Primeira: qual o seu nome?”. 
“Rafael”. “O que faz da vida, Rafael?”. 
“Sou economista por profi ssão e poe-
ta ao acaso”. “E sabe qual é o Sentido 
da vida?”. “Vish, isso foge da minha 
área de atuação. Sei lá, ter um grande 
amor no coração”. “Será? Você sabia 
que o coração só sente dor?”. “Não”. 
“Se você aquecer ou resfriar o seu pei-
to o número de batimentos cardíacos 
permanecerá normal, agora, se você 
aquecer ou resfriar a ponto de lhe ma-
chucar, o coração acelerará. Ou seja, 
o coração só sente dor”. “É, faz sen-
tido associarem o coração ao amor, 
não é?”. “Já diria a grande fi lósofa 
Mandy: Amor só rima com dor”. 

Leonidas C. T. Quadra, o Tico, res-
pondeu com Shakeaspere. Na verda-
de, sugeriu a leitura de O Menestrel. 
“É isso que Shakeaspeare diz. Para 
mim é esse o sentido da vida”. O ator 
Victor Hugo Barros e Barros é direto: 
“Ser feliz, é este o sentido da vida”. 
Para o jornalista Tiago Aramayo o 
sentido da vida é: “ser gasta. No fi m 
vamos todos comer grama pela raiz 
mesmo. Então o negócio é aproveitar. 
Do contrário acabamos como minha 
avó: cheia da grana, mas só usa pra 
comprar o chá das cinco e remédio, 
porque já mal consegue caminhar. 
Viva o viver hoje!”. Outra jornalista, 
Andréia Cericato é contundente: “Sei 
lá, se souber, me avisa”.

O jornalista Alceu Sperança está en-
tre os poéticos. “Qual é o sentido da 
vida? Agora você ferrou meio mundo, 
mas vamos lá! O sentido da vida é 

lutar, como já 
dizia Álvares de Aze-
vedo: ‘A vida é luta renhida 
que aos fracos abate e aos for-
tes só faz exaltar. Viver é lutar’. 
Mas nos intervalos da luta, a gente 
lê pra caramba. Por exemplo, lê ver-
sos de BrincadeiraBrincadeira, do poeta e artista 
plástico mineiro J. R. Cônsoli”.

“Então, Ricardo, como foi?”. “Abordei 
uns tantos, só dois deram respostas. 
E entrevistei aquele morador de rua 
ali”. “E o que disseram?”. “O primeiro é 
meu chará, Ricardo, estudante. Disse 
que a vida não tem sentido. A vida é 
apenas um intervalo monótono entre o 
nascer e o morrer”. “Legal”. “Também 
achei. O segundo foi o Jorge, ele é me-
cânico, disse que é ser feliz”. “Também 
me responderam isso. E o morador de 
rua?”. “O nome é Antonio João, e para 
ele a vida não precisa de um sentido, e 
se houver, ele não quer saber”.

Seja pela paranóica obsessão de 
uns ou pela indiferença de outros, 
isso que num primeiro momento 
pode parecer uma quimera como 
pauta jornalística, do ponto de vista 
da fi losofi a, da arte e principalmente 
das religiões é a própria motivação 
central de qualquer coisa que o ho-
mem possa produzir. Em tudo que 
se faz existe a marca dessa resposta 
que a história procura em vão. O que 
dá margem para imaginar a própria 
história como uma interminável en-
quete a qual cada geração responde 
de uma maneira. É quando me dou 
conta do quanto me deixei absorver 
pelo que estou escrevendo.

Olho então fi xamente para a estante 
entupida de livros todos misturados 
que emolduram uma televisão – mi-
nha pátria imaginária que me serve de 
refúgio enquanto escrevo –. Não sei 
por que, mas cada lombada de livro 
evoca em minha memória a voz de al-
guém que respondeu à enquete. “Bin-
go!: A citação e a paráfrase são for-
mas de se fazer enquete com livros”, 
uma lâmpada se acende. “A imagina-
ção no poder”. AHHHHAAAAA! Vamos 
lá mais uma vez, para o ALT e além!!!! 
Se I.F. Stone, o jornalista padroeiro 
do new journalism, escreveu O Julga-
mento de Sócrates transpondo Platão 
para um enquadramento jornalístico 
(aquilo que se chama de feature), por 
que não se pode fazer isso por aqui 
também? Enquete rima com banque-
te... ATENÇÃO, SENHORES LEITORES, 
APERTEM OS CINTOS – A OBJETIVI-
DADE JORNALÍSTICA SUMIU!

Da Avenida Brasil ao fim Da Avenida Brasil ao fim 
do Universo ou ...do Universo ou ...
Cadê o manual de instruções?Cadê o manual de instruções?

Foram os Antigos que começaram 
com esses banquetes-cabeça. Não é à 
toa que vêm desse período respostas 
empíricas sobre a feitura destes even-
tos. Ateneu, o autor do imaginário O O 
Banquete dos Sofi stasBanquete dos Sofi stas, por exemplo, 
lembra que, se não for casamento, o 
limite máximo de convidados é treze. 
Já a marquesa du Deffand está entre 
os que defendem um número entre 
três e nove convidados. “Gostaria de 
cear sempre com cinco, seis ou sete 
pessoas; como dizem as Preciosas, 
mais que as Graças, menos que as 
Musas”, diria a Walpole.

Digo isso ao me deparar com aque-
la multidão. Mais de duzentos, sem 
dúvida, a preencher os espaços do 
imponente hall de uma anfi triã até o 
momento desconhecida. Filósofos, psi-
cólogos, físicos, músicos, escritores, 
diretores de cinema... “Não me surpre-
enderia se Ateneu e a marquesa não 
estiverem entre os convidados”, disse 
um senhor a Horácio em uma provoca-
ção logo aceita: “Banquetes excessiva-
mente concorridos cheiram a cabra”.

Apesar das previsões, era um ponto 
sem volta. Estavam ali para discutir o 
sentido daquilo que a maioria acredita 
ter entre o fi m e o início do expediente 
de trabalho, ou seja, durante o sono.

Particularmente, 
eu estava satisfeito por 

demais com os signifi cados 
conseguidos por pessoas como 

Mary Roberts Rinehart, para a qual 
a vida é a soma de: “Um pouco de 

trabalho, um pouco de sono, um pou-
co de amor, e tudo acabou”; ou de R. 
Campbell: “Viver é um corredor empo-
eirado, fechado de ambos os lados”. 
Pelo que parece, não eram defi nições 
sufi cientes para os que se reuniam ali 
e não me cabe entrar na discussão. 
Com uma coisa estou com Montaigne 
e não abro: prefi ro o ensaio ao trata-
do. “Não ensino nada, eu narro”.

Afinal, pra que serve isso?Afinal, pra que serve isso?

Logo todos se acomodaram junto à 
mesa, e um senhor, nem tão alto as-
sim, de longa cabeleira branca e uma 
túnica comprometedora acertou com 
a ponta do cajado três vezes o már-
more. Era Zaratustra. “Senhores, em 
nome da anfi triã, agradeço a presen-
ça de todos e dou início a nossa confe-
rência. Percorremos caminhos largos 
de tão utilizados na busca de um saber 
plausível e concreto sobre a natureza 
e a fi nalidade da vida. O que faremos 
é tentar encontrar uma resposta defi -
nitiva. Comecemos pelas expressões 
fi losófi cas representativas da não-
religião. Peço que o senhor Aristócles 
tome a palavra. E, por favor, que os 
garçons sirvam os aperitivos”.

Platão, incomodado por ter sido cha-
mado pelo nome, levantou-se e passou 
os dedos pela barba que deixaria muito 
barbeiro em coma. “Na Filosofi a Antiga, 
o sentido da vida consiste basicamen-
te no atingir a felicidade plena”, abriu o 
discurso. “As concepções de felicidade 
e as maneiras pelas quais ela deve ser 
atingida pautam as distinções entre as 
escolas fi losófi cas deste período. Acre-
dito que somente o perfeito equilíbrio 
entre a coragem, a razão e os instintos, 
as partes constituintes da alma imortal 
humana, permitem a felicidade”.

Aristóteles, o eterno pupilo, que sen-
tara ao lado de Platão e que trocou de 
lugar com Marquês de Sade, no outro 
lado da mesa, interveio. “A felicidade 
humana está na contemplação da vida, 
se trata de um constante ativo da alma, 
e não de uma condição estática”.

Heráclito, o Obscuro, por ser incom-
preensível, temendo o rumo da discus-
são, levantou-se bruscamente e fi tou 
os ‘novatos’ com um olhar: Heráclito 
te despreza. Discursou uns tantos mi-
nutos e ao fi nal todos o olhavam com 
espanto. Não haviam entendido nada.

“Creio que o que o senhor Heráclito 
quer dizer”, quebrou o silêncio o tra-
dutor, “é que na paz estóica é onde 
está a verdadeira felicidade. Paz essa 
conseguida na insensibilidade em 
relação aos acontecimentos da vida, 
no ser indiferente diante do destino 
e na convivência em uníssono com a 
ordem do cosmo, livre de emoções, 
desejos e paixões se quiser essa tão 
bem-vinda apatia universal”.

A idéia não foi tão bem recebida. Li-
vre de emoções? O que conseguiu foi 
fazer com que vários olhares que esta-
vam sendo trocados fossem interrom-
pidos e voltados aos aperitivos, agora 
dando lugar ao prato principal. O silen-
cioso e efi ciente balé dos garçons pa-
receu o momento certo para o feliz e 
tranqüilo Epicuro se manifestar, colo-
cando os braços sobre Marx e Hobbes. 
“O sentido da vida está no isolamento 
da vida pública, resguardando-se a 
um seleto círculo de amigos”. Hobbes 
pareceu um tanto constrangido, mas 
não fez objeção ao elogio, enquanto 
Marx estava com a cabeça longe, pen-
sando sobre que tratado deveria fazer 
para conseguir retirar o casaco da mu-
lher que estava hipotecado.

Epicuro, de qualquer forma, continuou. 
“O sentido da vida está no equilíbrio do 
desejo, o prazer é pura compensação”. 
De novo, os olhares se desfi zeram. 
“Anarquista”, resmungaram. Apenas o 

Marquês de Sade 
era indiferente quanto 
a isso, e continuava a fi tar 
Pollyanna, com a qual 
puxou conversa pela 
partida de truco 
que jo-
g a r am 
c o m 
C l a -
r i c e 
e Os-
car há 
a l g u -
mas se-
m a n a s 
– “dupla 
introspecti -
va por demais” 
comentou o Mar-
quês, ao que a moça 
prontamente rebateu no 
reconhecido estilo do “jogo do con-
tente”, “isso é porque ela gosta de fi car 
perto do coração dele. Você sabe que 
Wilde e Lispector sempre se ensimes-
mam quando se encontram”. A menina, 
balançando os pés embaixo da mesa, 
apenas soluçava de tão feliz com a aten-
ção que lhe era dirigida. “Coitado desse 
senhor tão fi no – que injustiça o que 
dizem dele por aí”, pensou Pollyanna 
ainda mais uma vez inspirada pelo “jogo 
do contente”: “o sentido da vida está na 
chance que a gente dá para pessoas as-
sim”. O Marquês então sorriu mais uma 
vez com seus dentes carnívoros para re-
cobrar a atenção sobre o tema que esta-
va sendo discutido.

Epicuro prosseguia: “A libido, por sua 
vez, nada mais é do que o excesso de 
átomos no organismo. Pelo ato amo-
roso se restabelece o equilíbrio”. Dei-
xando o ar pomposo de lado e optan-
do por um leve humor. “Se o maridão 
não deu conta do recado, recomenda-
se uma atividade física outra que pro-
duza o escoamento dos átomos, como 
uma caminhada”. “Caminhada?”, in-
dagou Sade agora realmente prestan-
do atenção. “Proporcional ao tamanho 
da necessidade, meu senhor?”. Epicu-
ro, que compartilhou dos risinhos, não 
deixou por menos. “Os imoderados 
não conseguem refrear seus desejos 
naturais nem mesmo inventando no-
vos, totalmente vãos, como a ambi-
ção, a avidez pela riqueza ou a paixão 
amorosa. Estes nunca alcançarão a 
ataraxia”. Era hora de cear.

Metafísica da pança cheiaMetafísica da pança cheia
Os garfos tomaram conta do silêncio. 

Os mais atentos podiam ouvir Vinicius de 
Moraes e Edu Lobo, que animavam a fes-
ta – e não poderiam ter escolhido trilha 
melhor: “O que é que tem sentido nesta 
vida / Não vai ser casa e comida / Cama 
fofa, cobertor / Não vai ser fi car mirando 
os astros / Ou então andar de rastros / 
Pelas sendas do senhor”.

Entre uma conversa e outra, Dou-
glas Adams estava com a 
palavra. “O sentido da vida 
é 42. Todos sabem disso”. 
“Do que o senhor fala?”, 
pergunta Sócrates. “42 é 
o resultado 
para a per-
gunta fun-
d a m e n t a l 
sobre a vida, 
o universo e 
tudo mais. 
Foi obtida 
depois de 7,5 
milhões de 
anos de pro-
c e s s amento 
do Pensador 
Profundo, um 
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supercomputador 
comandando por seres 

hiperinteligentes, os ratos”. 
“Por favor, desenvolva”.

“Descontentes com a 
resposta, os 

ratos 
indaga -

ram o com-
putador sobre o 

resultado, e ele responde: 
‘O fato é que vocês não sabiam 

exatamente a pergunta’. E os ratos: 
‘Como não? A pergunta era o sentido 
da vida, do universo e tudo mais’. E o 
computador: ‘Um tanto ampla, não?’. 
‘Ok, então você pode nos dizer qual é a 
pergunta fundamental a qual devemos 
lhe fazer para descobrirmos qual o sen-
tido da vida, do universo e tudo mais?’. 
‘Tenho de processar’. E lá se foram mais 
7,5 milhões de anos, porque a pergunta 
‘Por que 42?’ lhes soou um tanto idiota 
demais a se fazer. Minutos antes de o 
computador anunciar a pergunta fun-
damental, o Planeta foi destruído para 
a construção de uma via intergaláctica. 
Ou seja, a resposta e a pergunta não 
podem coexistir e, assim, permanecere-
mos eternamente sem uma resposta”.

“Um tanto complexo isso”, pondera 
Sócrates. “O que vem a ser uma via 
intergaláctica?”. “Escrevi sobre isso”. 
Adams então lhe estende um dos nú-
meros de O Guia do Mochileiro das O Guia do Mochileiro das 
GaláxiasGaláxias, autografado.

No canto mais amarelo da mesa, Ho-
mer Simpson, conversava com Peter 
Parker, o Homem-Aranha. “No episó-
dio Homer The HereticHomer The Heretic, o Criador veio 
até mim revelar o sentido da vida”. 
Peter Parker, tímido pelo vermelho e 
azul da vestimenta que escolhera em 
relação às túnicas e os ternos alheios, 
emenda. “E qual é?”. “Qual é o quê?”. 
“Qual o sentido da vida?”. “Não sei, os 
créditos do desenho subiram antes 
que Ele pudesse me contar”. “Uma 
pena. Tive uma conversa com... Deus, 
eu acho, no episódio Evangelho de Pe-Evangelho de Pe-
terter. Lembro como se fosse hoje, Ele 
olhando para mim e dizendo. ‘O Peter, 
o sofrimento humano é um dos mis-
térios. Acontece sem motivo algum e 
nem sempre torna melhores as pesso-
as acometidas por ele. Normalmente, 
elas fi cam piores... É difícil explicar 
para alguém que não estava lá quan-
do a terra foi criada...’. Então, eu per-
guntei: ‘Qual é o sentido de qualquer 
coisa, afi nal?’. E ele disse. ‘Bom, para 
começar... Eles Eles são. Fazem parte do 

SentidoSentido, Peter’ e logo desapare-
ceu”. Homer já estava longe 

da mesa, discutindo 
com o garçom 

sobre a localização 
do freezer das bebidas. 
Douglas Adams, que ouviu o 
testemunho de Peter, veio lhe 
falar. “Sabe quais foram às últi-
mas palavras de Deus após a cria-
ção?”. “Não, quais foram?”. “‘Des-
culpem o transtorno’”. 

Os incomodados então se fazem 
ouvir. Freud diz “As pessoas têm 
fome de amor”; Jung diz “As pessoas 
têm fome de segurança”; e Gumbel 
diz “As pessoas têm fome de signifi -
cância”. “Jesus vos responde em João 
6:35: ‘Eu sou o pão da vida; o que vem 
a mim jamais terá fome; e o que crê 
em mim jamais terá sede’ e em João 
14:6: ‘Eu sou o Caminho, a Verdade 
e Vida’. Todas as necessidades serão 
satisfeitas em Jesus”. “Santa promis-
cuidade”, aproveitou Sade.

O apóstolo João, incomodado por 
ter sido citado como se não estives-
se ali, toma a palavra. “A vida se ma-
nifestou, e nós a temos visto, e dela 
damos testemunho, e a anunciamos; 
a vida eterna, a qual estava com o Pai 
e nos foi manifestada”. Paulo deu o 
ponto fi nal. “Porquanto, para mim o 
viver é Cristo”. “Estão vendo? O sen-
tido está na comunhão com Deus na 
Vida e na Morte, sendo que para tal a 
confi ssão e o arrependimento se ins-
crevem como pré-requisitos. O senti-
do DÁ A VIDA. Se quem dá a vida é 
Jesus, Ele é o Sentido...”.

Estava na hora de Espinosa se mani-
festar. “A Sabedoria é uma meditação 
sobre a vida, e não sobre a morte”. Sob 
o olhar de todos à mesa, dá mais um 
passo. “Deus não é pessoal, nem cria-
dor, nem senhor dos destinos humanos. 
É grande demais para ministrar, como 
um juiz de paz, castigos e recompensas, 
para decretar o Bem e o Mal. A visão do 
Homem é radicalmente transformada 
pela Bíblia”. Os ouvidos deleitados pelo 
pensamento sedutor aguardam a apo-
teose. “Somos morais porque temos 
vontade, e não mais para obedecer a 
Deus, e isso nos deixa feliz”.

Antes que Tomás de Aquino come-
çasse a desfi lar as cinco vias pelas 
quais justifi ca a existência de Deus, 
Heráclito, o Obscuro, vociferou du-
rante quinze minutos. Naturalmente 
incompreensível, o tradutor pôs-se 
a frente. “Deus não tem a aparência 
de um homem, nem de outro animal. 
Deus não é criador, nem onipotente. 
O Deus é dia-noite, inverno-verão, 
guerra-paz, saciedade-fome; mas se 
alterna como o fogo, quando se mis-
tura a incensos, e se denomina se-
gundo o gosto de cada um”.

Sade moveu-se na cadeira de felici-
dade. “Isso está fi cando interessan-
te”. “Achei que fosse ateu, marquês”. 
“E sou, mas me regozijo afi rmando a 
existência de Deus para ter o prazer 
de blasfemá-lo. Meu caro, gosto da 
ordem para negá-la com mais vee-
mência”. “Paulo tinha razão: conhe-
cemos o pecado por meio da Lei. Não 
há transgressão sem proibição”. “Sem 
tabu, o fruto proibido não seduz”. 

“Perdoem-me”, levantou-se o absur-
dista. “Todos os esforços humanos 

despendidos na busca de um 
signifi cado para o Homem, o 
Universo e a Vida nada serão a 
não ser um mesopotâmico fra-
casso pelo simples fato que tais 

explicações não existem”.

A declaração ganhou corpo. 
“Até agora os conceitos de 
sentido rodearam a neces-
sidade de alguma meta, um 
objetivo, ou simplesmente vi-
ver, ou seja, um propósito su-
perior para justifi cá-la. Para 
que este propósito superior 

tenha algum ‘sentido’ é necessário 
um propósito ainda mais superior. 

Esta escada de justifi cações é 
infi nita. E esse propósito 

maior pode não satis-
fazer. Se a vaca 

soubesse que 
o propósi-

to dela 

é servir de comida 
para nós, provavelmen-

te não fi caria feliz”.

“E a solução?”, questionou Sade. 
A resposta não tardou: “O suicídio 

é a solução para alguns porque ela 
parece uma reação racional para uma 

vida absurda; mas a maioria das pes-
soas tenta encontrar uma solução alter-
nativa”. “Viva a sociedade alternativa”, 
cantou Raul Seixas. “O suicídio não é 
uma grande idéia”, prescreveu Albert 
Camus. “Se a vida é realmente absurda, 
então o único caminho para ocupá-la é 
manter a reação interna para o absur-
do ir. Assim, se a consciência não está 
viva, a interação entre mente e absurdo 
não pode existir”. 

O absurdista, engolindo seco: “Talvez 
devamos apenas rejeitar uma defi ni-
ção”. Sade é quem faz o adendo. “Esta 
não é uma solução para o problema, 
mas sim um problema diferente”.

Fazia tempo que esperava alguém 
proclamar: “O sentido da vida poderá 
ser encontrado somente pela meta-
física”. E tão logo veio a intervenção. 
“A metafísica está morta”. Pronto. Da 
Grécia ao Ocidente, os pêlos se arre-
piaram. De Aristóteles a Descartes, 
Leibniz e Nietzsche. Ortoli e Eltcho-
ninoff, especialistas em banquetes, 
estavam ali como consultores e não 
puderam deixar de comentar. “Um pro-
fessor de fi losofi a que pronunciasse 
essa palavra a cinco anos, não acharia 
com quem casar”. Naquele momento, 
Heiddeger, Platão e Jacques Derrida 
tomaram um prazeroso gole de vinho.

Aristóteles foi quem saiu em defesa. 
“Metafísica é a disciplina fi losófi ca 
por excelência, investigação que tem 
por objeto o que está além (meta-) 
da natureza (física). Estuda a essên-
cia do mundo, o infi nito, a natureza 
ou o pensamento...”. Enquanto isso, 
Woody Allen lamentava pelos can-
tos: “Fui reprovado no meu exame de 
metafísica na universidade”. “O que 
houve?”. “Copiei a alma do meu co-
lega”. Ao lado, “Para entender esse 
negócio eu preciso assistir 2001: 
Uma Odisséia no Espaço?”. Kubrick 
apontou lá da sala de jogos. “Sabe 
do que estão falando?”. “A metafísi-
ca e a pós-modernidade devem ter 
algo a ver com Age of Empires”. 

DigestãoDigestão
Era hora de dar uma volta. No hall 

passei por Chaplin e Kubrick, que jo-
gavam xadrez. "A coisa mais injusta 
sobre a vida”, ouvi Carlito dizer, “é a 
maneira como ela termina. Eu acho 
que o verdadeiro ciclo da vida está 
todo de trás pra frente. Nós devería-
mos morrer primeiro, nos livrar logo 
disso. Daí viver num asilo, até ser 
chutado pra fora de lá por estar mui-
to novo. Ganhar um relógio de ouro e 
ir trabalhar. Então você trabalha 40 
anos até fi car novo o bastante pra 
poder aproveitar a aposentadoria. 
Aí você curte tudo, bebe bastante 
álcool, faz festas e se prepara pra 
faculdade. Você vai pro colégio, tem 
várias namoradas, vira criança, não 
tem nenhuma responsabilidade, se 
torna um bebezinho de colo, volta 
pro útero da mãe, passa seus últi-
mos nove meses de vida fl utuan-
do... E termina tudo com um ótimo 
orgasmo! Não seria perfeito?”. Ku-
brick apenas pedia para o garçom 
pela 415ª vez repetir o serviço de 
limpeza. “Mais devagar, por favor”. 
Bergman e a morte ocupavam outra 
mesa, também com o jogo.

Mais à frente, próximo a porta, 
estavam Kierkegaard e Lars Von 
Trier. “Interessante o que fez em 
Dogville, começando pelo título,um 
passo para Godville, aliás, vejo em 
Gracie, a Graça, a representação 
de Jesus. Estou certo? A roda que 
ela arrasta é a clara representação 
da cruz. Quando ela está com o 
pai, no carro, um deles esboça um: 
'eles não sabem o que fazem', é o 
veredicto. Só espero que Jesus não 
seja tão... ‘misericordioso’ como 

Gracie no final do 
filme”. Von Trier, fas-
cinado pelo mestre, dá o 
ponto. “Deus nos livre”.

Eterno retornoEterno retorno
Quando retornei ao salão, Kinnier e 

a equipe preparavam-se para dar o ve-
redicto. “Senhores e senhoras, 17% de 
vocês compartilham a idéia de que o 
sentido da vida é...”. Então ele fez um 
pequeno suspense que arrancou de 
Heráclito um olhar que colocaria fogo 
nas cortinas. Kinnier, alarmado, conti-
nuou: “O sentido é: ‘é preciso desfrutar 
a vida enquanto for possível’”.

O alvoroço estava armado. Vozes 
dispararam em discussões cuja inten-
sidade aumentava vertiginosamente 
segundo após segundo. “Por favor, por 
favor, acalmem-se”, pediu Zaratustra. 
“Ouçamos para podermos melhor dis-
cutir depois. Senhor Kinnier, dê repre-
sentantes de cada categoria para que 
possam comentar as opiniões pos-
teriormente”. “Bom, o ex-presidente 
norte-americano Thomas Jefferson 
e a cantora Janis Joplin pertencem a 
essa primeira categoria”. A oportuni-
dade não foi perdida: “Janis, Janis... 
você me canta ‘Aproveite enquanto 
puder’ e vai me morrer de overdose 
aos 27. É música de um acorde só. 
Irônica em Mi Menor”. Jack Nicholson, 
que passava por ali, deixou o comen-
tário: “Eu avisei, eu avisei...”. Janis, 
nem se dando ao trabalho de saber a 
fonte do comentário, remendou: “Sei 
de coisas mais mortas em você do 
que em mim”. E o garçom lhe encheu 
mais uma taça de vinho.

“Em segundo lugar”, prosseguiu 
Kinnier, “fi cou: ‘Amar, ajudar e pres-
tar serviços aos demais’”. O líder pa-
cifi sta Mahatma Gandhi adiantou-se 
um dos representantes: “Encontro 
meu consolo e minha felicidade me 
colocando a serviço de todas as vi-
das”. Junto ao senhor Gandhi, o fi -
lósofo Jean-Jacques Rousseau e o 
físico Albert Einstein”. “Senhor, Eins-
tein, ‘prestar serviços aos demais’? 
Irônico para quem contribuiu com a 
bomba atômica”. A declaração pesou 
como uma mortalha sobre a mesa. A 
defesa veio de todos os lados a base 
de cotoveladas: “Foi sem autoriza-
ção”, lhe cochicharam. 

“Pois bem, Freud, Kafka, Sartre e 
os integrantes do Monty Python vão 
de uma dose mais pessimista. Estão 
entre os 11% dos analisados para os 
quais a vida simplesmente não tem 
sentido”. Freud conversava com Dali, 
que não se cansava de destruir a arte 
moderna; Kafka discutia O Processo 
com Steven Sordenberg; Sartre entrou 
numa pira existencialista buscando a 
felicidade na Teoria das Emoções; e 
o pessoal do Python não estava em 
condições de dizer coisa alguma.

“O físico britânico Stephen Ha-
wking e Napoleão são os repre-
sentantes da categoria que afirma 
que a ‘A vida é simplesmente um 
mistério’. A minoria está com Bob 
Dylan e o escritor Oscar Wilde, que 
acreditam que ‘a vida é uma pia-
da’”. Sade, novamente: “Me parece 
a que tem mais sentido”.

Toque de novo estaToque de novo esta
música, Sammúsica, Sam

Já estava na minha hora e a dis-
cussão parecia só começar. Os co-
pos continuaram a ser cheios e as 
palavras continuavam a ser ditas. A 
fi losofi a de Diógenes Laércio – “Mais 
vale dar um passo em falso com os 
pés do que com a língua” – já não va-
lia nada. E a resposta para o sentido 
da vida fi cava cada vez mais longe. 
Talvez, resida na anfi triã desconhe-
cida, ou naquele que foi embora há 
algumas horas, ainda são, advertin-
do sobre a bebida. “A racionalidade 
é como o vinho. Deixa-nos bêbados 
mais rápido do que parece e quando 
menos esperamos”.
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PELLE,
O CONQUISTADOR

PELLE, EROBREREN

Bille August

Pelle Hvenegaard, 

Max von Sydow e Erik Paaske

Palma de Ouro (Cannes), 

Oscar (Filme Estrangeiro)

157 min. Cor.

Dinamarca e Suécia, 1987

BEIRUT

The Flying Club Cup

2007

Folk, Pop

Indicado por:

Lincoln Pereira Gaboardi

Difi cilmente você verá nas capas 

de Minority Report a inscrição: com 

Max Von Sydow, ator de Pelle, o 

Conquistador. Mas está nas capas 

de Pelle a lembrança do fi lme de 

Spielberg. Injustiça comum à histó-

ria do cinema. É a esta obra-prima 

de Bille August que se devem os 

créditos de mostrar ao mundo não 

só o gigante Sydow, mas também 

Björn Granath, Karen Wegener e o 

talento mirim Pelle Hvenegaard.

Contudo, as atuações não são 

os únicos trunfos de Pelle, o Con-

quistador. Uma história densa le-

vada pela sensibilidade como pa-

lavra de ordem. Um drama bem 

acima da média, que deve agra-

dar principalmente aos cansados 

das lorotas melodramáticas do 

cinema hollywoodiano. Some-se 

aí uma fotografia impecável a 

uma trilha funcional, sob um rit-

mo quase agonizante.

Karlsson e o fi lho (Pelle) dei-

xam a difícil Suíça em busca de 

uma vida melhor na Dinamarca, 

reconstruindo a história da imi-

gração entre esses países. Entre-

tanto, encontram uma Dinamarca 

ainda mais complicada, na qual 

crianças e senhores não têm vez. 

Submetem-se ao trabalho forçado 

e a humilhação junto aos outros 

trabalhadores, remontando uma 

jornada repleta de dor e paixão.

Adaptação do livro homônimo de 

Martin Andersen Nexo, recebeu 

mais de 20 prêmios internacio-

nais, entre eles a Palma de Ouro 

em Cannes e o Oscar de Melhor Fil-

me Estrangeiro, e ainda o lugar na 

lista dos 100 melhores fi lmes de 

todos os tempos do jornal norte-

americano New York Times.

Épico
 Arquivável
  Paz e amor

Passa a minha alma
      Digno
   Épico

- Beirute é o sanduíche.

- Nan... é a capital do Líbano.

- Mas também é a banda...

- É de música árabe? Tem tipo um ledolelele?

- Não, é folk.

- Adoro folk, deixa eu ouvir.

Eu não conseguia admitir que era só folk. E aquele piano de Cliquot? E 
aquele começo pop de Nantes? E a voz épica de Zack Condon? OK, a voz 
épica tudo bem, mas eu ainda não estava convencida. Em pesquisas profun-
das na rede, encontrei a saciedade: na classifi cação da banda, indie, folk, pop, 
world. Não que eu necessariamente saiba o que tudo isso junto quer dizer, mas 
posso afi rmar que parece mesmo que o resultado da mistura seria o Beirut.

A voz de Condon, a princípio, esvaziou minha mente. Insisto no comentário 
sobre o vocal por ter sido parte do processo de degustação/digestão do Bei-
rut, a banda, não o sanduíche. Achei bonita, depois calmante, depois angus-
tiante, outra hora paralisante, e depois realmente esvaziou os pensamentos. 
Uma voz fi rme, contida, muito controlada, tecnicamente impostada. Quando 
imiscuída aos sons adjacentes, única. Eu diria atordoante. Não que eu tam-
bém consiga explicar o que acontece, mas é.

É essa sensação de estranhamento, uma mistura que parece não ter limite 
causa o que é Beirut. Acordeom, cello, violino, ukulele – um instrumento pa-
recido com o violão, mas menor e com quatro cordas, que em havaiano quer 
dizer ‘pulga saltadora’ –. Em The Flying Club Cup (2007), o último álbum da 
banda, nada é realmente esperado. As faixas foram colocadas umas depois 
das outras de uma forma inesperada no CD em que cada faixa é uma surpre-
sa. ‘A copa do clube voador’, numa das traduções mais livres da história, é 
muito bom em conjunto e individualmente.

Não consegui encontrar nenhuma faixa ruim nem que eu quisesse passar 
logo. Em compensação, destaco algumas muito boas. O primeiro single, 
Nantes, é belamente bem fechada. Nada sobra ou falta durante a música. 
Muitos valseados também são encantadores. A faixa com o nome do CD 
torna o ukulele um dos meus instrumentos prediletos. A minha preferida, 

entretanto, é Forks and Knives (La fete). De uma candura inigualável, cer-
tamente embalará alguns dos meus minutos antes de dormir. 

Beirut, aliás, vai me ajudar em momentos de insônia 
causada por alguma preocupação. Esvazia a 

cabeça, sabe.

Perece que eu 
passeava pela rodoviária 

de qualquer cidade e aquelas 
mulheres com trajes fora do comum 

pediam que eu me aproximasse para ler a mi-
nha sorte nas mãos. Sempre tive medo delas. Coi-
sa de mãe, sabe, fi cam nos assustando e contando 
histórias pérfi das sobre elas. Terrorismo materno à 
parte, hoje respeito o povo que elas representam, os 
ciganos. Cheias de anéis, pulseiras e colares de ouro, 
as legítimas ciganas trazem algo de místico consigo. 
Característica dessa etnia de que até hoje não se sabe 
a origem genealógica e nem a lingüística, já que o Ro-
mani, a língua falada por eles, é ágrafa.  

O mexicano Zach Condon partiu há alguns anos para a 
Europa e visitou os países Bálcãs – que têm a maior con-
centração desse povo principalmente na Romênia e Ma-
cedônia – e voltou infl uenciado pela mística e a música 
cigana. O futuro de Condon estava nas mãos mesmo. A 
partir deste evento a banda Beirut, criada por ele, traria 
a infl uência balcana latente nas produções seguintes. 
Sem esquecer que o nome escolhido para a banda é o 
da capital libanesa, antiga principal cidade do Império 
Fenício, que foi dominada por gregos, romanos, bizanti-
nos e, por último, árabes. Composição de povos, como 
a música do Beirut. 

The Flying Club Cup, disco lançado no ano passado, 
reitera minha afi rmação. A latência cigana fervilha 
pelas 13 faixas do disco, sem esquecer o trompete 
mexicano fi gurando sozinho por quase todas elas. 
Todas as faixas são ótimas e surpreendem com a 
qualidade do folk apresentado ao ouvinte. Desta-
co a música In the mausoluem como a melhor do 
disco. Épica, violinos, com coral ao fundo e aquela 
batida tan-tan-tum contagiando a mente. 

Outro destaque no disco é a voz de Condon, 
que apesar da tenra idade dá mostras de um 
amadurecimento vocal peculiar. Casou com 
o folk. A experimentação de sons traz todo o 
brilhantismo do Beirut. Numa mesma música 
é possível identifi car uma dezena de sons: a 
faixa Cliquot inicia-se com uma TV ou rádio 
ligado sendo o som substituído por um tri-
ângulo e sobreposto por sanfona, trompete, 
violão e dominada por piano. Vale a pena 
se deliciar com o folk do Beirut, que impõe 
respeito mundialmente, previsto nas mãos 

ou ainda no tarô.

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

 

MALHAÇÃO  
SEGUNDA - Bruno diz a Angelina que 
não vai aceitar que ela se case ape-
nas para cumprir uma promessa. Bo-
dão incentiva Gustavo a ler o diário 
de Angelina, mas ele se recusa. Rita 
dá um telefonema e descobre que 
não há o que fazer para recuperar o 
dinheiro. 

TERÇA - Angelina explica a Bruno 
que estava tentando dar uma família 
a Gustavinho. Félix se compromete 
a pagar as dívidas do casamento 
desde que Rita passe o apartamento 
para ele. Rita, Angelina, Leonardo e 
Gustavinho saem do apartamento. 

QUARTA - Angelina resolve deixar 
Gustavinho na casa de Bruno e 
ir para a casa de Joaquim por en-
quanto. Marília não atende ao tele-
fonema de Angelina, que fi ca afl ita 
para saber como está Gustavinho. 
Angelina pergunta se Marília a está 

proibindo de ver Gustavinho.

QUINTA - Marília convence 
Angelina a deixar Gusta-
vinho com ela.  Joaquim, 
Rita e Angelina fl agram 
Marília recusando uma 
ligação de Angelina. An-
gelina pega Gustavinho 
e avisa a Marília que vai 
levá-lo com ela.

SEXTA - Marília diz que 
Angelina não sabe cuidar 
de Gustavinho tão bem 
quanto ela. Bruno insiste 
para que Adriano não per-
mita que Angelina more 
com o bebê no colégio. 
Gustavo diz a Angelina 
que está tentando desco-
brir como ajudá-la. 

SÁBADO - Não há
exibição.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Mauro e Adriano as-
sistem a um vídeo com imagens 
do trote da faculdade. Lívia pede 
para Heitor contar ao Theo que 
ela voltará para o Brasil em bre-
ve. Ernesto sabe que está no fi m 
da vida. Diego sente que Júlia 
esconde algo dele. Liu foge. Er-
nesto agoniza.  

TERÇA - Júlia promete que vai con-
tar a Diego que Ernesto não é seu 
pai biológico. Luli pede que Heitor 
esqueça Lívia. João fi ca encanta-
do com Lívia. Liu entra em pânico 
ao ver alguns chineses no aeropor-
to e joga o colar com o pen drive 
na sacola de Aurora.     

QUARTA - Belarmino repreende 
Carminda por ter deixado Celes-
te ir ao hospital com Diego. Júlia 
diz que Ernesto não era fértil e 
que ela fez uma inseminação 
artificial. Heitor conta para Luli 
que vai pedir, novamente, Lívia 
em casamento. 

QUINTA - Augusta aconselha Júlia 
a não demorar a contar a verdade 
para Diego. Aurora fi ca presa na 
imigração. Júlia conta a Diego a 
verdade sobre sua paternidade e 
afi rma que não sabe quem foi o 
doador. Diego fi ca transtornado e 
resolve descobrir quem é seu pai.   

SEXTA - Júlia diz a Augusta que 
não sabe se Diego a perdoará. Hei-
tor diz para Luli não se meter em 
sua vida. Heitor se declara para Lí-
via.  João presenteia Lívia com um 
bolo para o café da manhã. Heitor 
fl agra João presenteando Lívia e 
fi ca desconfi ado.  

SÁBADO - Diego resolve ir para a 
capital paulista para buscar in-
formações sobre seu verdadeiro 
pai. Lívia dá o colar para Suzete. 
Um telejornal português noticia a 
morte de um chinês. Aurora reco-
nhece o chinês. Liu compra um 
passaporte brasileiro.     

TRÊS IRMÃS 
SEGUNDA - Eros não consegue tirar 
Suzana do mar e Sandro decide 
ajudá-lo. Gregg diz a Janaína que 
quer encontrar Valéria para enten-
der por que ela ajudou Galvão a 
separá-lo de Alma. Waldete ouve e 
dá o endereço de Valéria a Gregg.  
Eros oferece fl ores para Suzana.  

TERÇA - Eros convida Suzana 
para sair e ela aceita. Duda vê e 
fica enciumada. Virgínia repreen-
de Alma por ela estar mentindo 
para Galvão. Waldete tenta abrir 
o cofre de Violeta. Gregg procu-
ra Valéria no Rio e diz que quer 
conhecê-la melhor. 

QUARTA - Violeta toma café sem pa-
rar, pois não quer dormir e sonhar 
com Augusto. Waldete ajuda Gibo a 
estudar. Vidigal, disfarçado, se apre-
senta para Alma. Suzana e Eros se 
beijam. Violeta acaba adormecen-
do e Augusto aparece para ela.   

QUINTA - Vidigal pergunta a Alma 
se ela conhece Duda. Alma conta 
para Duda que Vidigal está na ci-
dade. Polidoro conta para Gregg 
que está atrás da quadrilha de 
Vidigal e afi rma que ele, Chuchu 
e Valéria são apenas parte de um 
esquema maior.    

SEXTA - Eros descobre que Suza-
na fi cou noiva de Xande porque se 
sentia culpada pelo acidente dele. 
Waldete vê que Chuchu está em 
Caramirim e fi ca assustada. Dora 
mostra a Alma a foto de Gregg e 
Valéria se beijando. Liginha desco-
briu que Sandro é seu pai. Sandro 
ouve e fi ca pasmo.  

SÁBADO - Eros diz que Sandro lar-
gou Walquíria quando soube que 
ela estava grávida. Sandro explica 
a Eros que Walquíria lhe dissera 
que tinha perdido o bebê. Vidigal 
fi ca preocupado ao saber que Vio-
leta está com dengue, pois sabe 
que seus planos irão por água 
abaixo se ela morrer. 

A FAVORITA 
SEGUNDA -  Donatela sai da casa de 
Dodi com o DVD. Dodi acha que foi 
Manu quem pegou. Flora ameaça 
Pedro. Donatela entrega o DVD a 
Pedro. Dodi conta para Flora que o 
DVD sumiu. Flora desconfi a que Pe-
dro esteja com o DVD. 

TERÇA - Pedro vê o DVD, sem sa-
ber que está sendo observado 
por Dodi. A luz acaba no rancho. 
Pedro diz a Irene, Lara e Gonçalo 
que tem a prova de que foi Flora 
quem matou Salvatore. A luz volta 
no rancho. Pedro se prepara para 
mostrar o DVD aos Fontini.      

QUARTA - Lara insiste em ver o DVD. 
Pedro percebe que o DVD foi trocado 
e afi rma que a culpada é Flora. Flora 
exige que Dodi lhe entregue o DVD, 
mas ele fi nge não entender.  Pedro 
se afasta do rancho para poder se 
encontrar com Donatela e conta 
para ela que fracassou.  

QUINTA - Halley diz a Donatela 
que está interessado em comprar 
o sítio. Donatela explica que o sí-
tio não está à venda.  Pedro come 
uma torta sem saber que foi Flora 
quem fez e começa a passar mal. 
Pedro percebe que foi envenenado 
e ameaça matar Flora. 

SEXTA - Pedro afi rma que Flora é 
uma assassina e que ela o envene-
nou. Ele é levado para uma clínica. 
Augusto César pensa em chamar 
a polícia para se livrar de Halley. 
Flora ouve o celular de Pedro tocar 
e atende, esperando que seja seu 
cúmplice. Donatela ouve a voz de 
Flora e desliga. 

SÁBADO - Donatela fi ca desespe-
rada, querendo saber o que acon-
teceu com Pedro. Zé Bob descobre 
que Diva foi presa por tráfi co inter-
nacional de armas e verifi ca que 
Pepe visitou Diva enquanto ela es-
tava na cadeia. Diva segue Zé Bob 
e o vê com Flora.   

OS MUTANTES
SEGUNDA - Vavá e Eugênio fogem dos 
reptilianos. Aquiles recupera a me-
mória mas fi nge que continua sem 
memória, para tentar salvar os bebês. 
Aquiles diz que irá agir como um es-
pião dentro da Liga Bandida. A Liga do 
Bem continua fugindo dos reptilianos. 

TERÇA - O Rei Adamastor descobre 
que os reptilianos pretendem atacar 
Agarta. A Liga do Bem derrota a tro-
pa de reptilianos. Sauro – um repti-
liano – avisa que em breve Agarta 
será invadida. Uma aranha gigante 
de aproxima de Cléo e Carvalho. 

QUARTA - Carvalho é picado pela 
aranha. Noé é atacado por um rep-
tiliano. Perpétua lança raios contra 
outros reptilianos que chegam. Noé 
vai para Agarta pedir ajuda ao Rei e 
a Rainha. As naves reptilianas inva-
dem o reino de Agarta. 

QUINTA - Clara tenta convencer 
Samira de que o amor pode mu-
dar sua vida. As naves reptilianas 
sobrevoam Shangrilá e lançam 
raios. Shangrilá pega fogo. O Rei 
e a Rainha resolvem fugir e orde-
nam a retirada das tropas de Agar-
ta. Cléo beija Carvalho. 

SEXTA - Aquiles reencontra a Liga do 
Bem e avisa que os reptilianos estão 
cercando a casa. Maria e Marcelo 
lutam contra os reptilianos. Sauro 
aponta arma para Luciano e manda 
Melquior se entregar. Carvalho sente 
seu corpo fi car paralisado. 

SÁBADO - Samira diz que o objetivo 
dos extraterrestres é tomar o gover-
no e anunciar à população que eles 
estão no poder. Juno diz para Gór que 
sua mãe está viva. Ela avisa que Gór 
só irá descobrir quem é sua mãe, 
quando passar para o lado do bem. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Akemi procura por 
uma carta que recebeu de uma 
universidade internacional, mas 
acaba encontrando sua certidão 
de nascimento. Ela descobre que 
é filha legítima de Keiko. Luca 
conta para a família que se ca-
sou. Maria briga com ele e Mano-
ela fica magoada. 

TERÇA - Akemi chora no balanço 
de um parque. Carlo pede que Kei-
ko conte a verdade para ele. Dani 
fi ca descontrolada com a noticia 
do casamento de Luca. Érika inva-
de o quarto de Maria e começa a 
procurar o “tesouro” que Alex ha-
via mencionado. 

QUARTA - O Paris está pronto para 
a coletiva de apresentação dos pro-
dutos congelados. Dani desmaia no 
meio da entrevista coletiva de lan-
çamento dos produtos congelados. 
Françoise vê Érika sorrindo com a 
situação e fi ca desconfi ada. 

QUINTA - Alex avisa que Dani está 
no hospital. Keiko pede perdão a 
Akemi, mas a adolescente a expul-
sa da casa dos Bellini. Já de volta 
à sua casa, Dani conta para a avó 
Françoise que Érika se casou com 
Luca. Françoise acha que Érika 
pode estar espionando o Paris. 

SEXTA - Alex pede que o médico dê 
a notícia da gravidez de Dani. Alex 
quer se aproveitar da gravidez de 
Dani. Philippe e Françoise lêem os 
jornais com a notícia do lançamen-
to da grife Paris. Maria se recusa a 
tomar o remédio para o Alzheimer. 

SÁBADO - Não há exibição.
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H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Dia excepcional. Benéfi co para ami-
zades e amor. Chances em com-
petições, presentes ou coisas que 
tragam alegria. Obterá favor de pes-
soas religiosas ou autoridades.

Período para refl etir sobre proble-
mas e analisar questões pessoais. 
Melhora no trabalho. Possibilidade 
de ver realizados seus maiores de-
sejos se manipular suas vontades.

Tenha cuidado com a precipitação, 
principalmente ao dirigir. Cuide da 
saúde. Aproveite este momento 
para demonstrar emoções. Negati-
vo para mudanças de emprego.

Os fl uxos indicam um bom dia para 
você. As pessoas deverão colaborar 
bastante para a felicidade matrimo-
nial, familiar e amorosa. Você lucra-
rá pelo esforço no trabalho.

Uma fase difícil em que deverá agir 
com cautela, otimismo, inteligência 
e vivacidade para que tudo saia a 
seu modo. Tome cuidado com os ini-
migos declarados e cuide da saúde. 

Bastante entusiasmo no trabalho. 
Atitudes decisivas poderão ser to-
madas e, desde que as direcione de 
forma construtiva, serão fonte de 
bons resultados fi nanceiros.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Período de isolamento, favorável 
para meditação e contato com as-
pectos profundos de seu psiquismo. 
Certa oscilação emocional. Perma-
nece a confi ança com o dinheiro.

Pequenas oscilações na vitalidade 
física e mental. Não exija do orga-
nismo e procure adaptar-se às mo-
difi cações intensas. Procure desco-
brir o que está mudando em você. 

Você deve rever os impulsos que o 
levaram a cultivar certas relações, 
pois neles está a falta de harmonia 
entre você e as pessoas do seu con-
vívio. Expansão econômica.

Difi culdades práticas poderão per-
turbar planos a longo prazo. Os es-
tudos elevados terão impedimentos 
hoje. Perdas em negócios feitos de 
forma descuidada ou impulsiva. 

O interesse continuará voltada para 
o mundo das idéias, dos conceitos 
fi losófi cos. Necessidade de se adap-
tar a certas condições materiais, es-
pecialmente na vida a dois.

Sua criatividade e a participação de 
outras pessoas favorecerão o de-
senvolvimento da carreira. Mudan-
ças nas suas emoções e na maneira 
de se relacionar com as pessoas.

CASCAVEL
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Nem Por Cima do Meu Cadáver Sala 1: Nem Por Cima do Meu Cadáver 
(legendado)(legendado) – comédia – sexta 14h, 
15h50 e 19h15; sábado 14h45, 16h30 
e 19h15; segunda e terça 14h30 e 
19h40; quarta 14h45, 16h30 e 19h15; 
quinta 14h, 15h50 e 19h15.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (dubla-Batman – O Cavaleiro das Trevas (dubla-
do)do) – ação – sexta e sábado 21h; segun-
da e terça 16h10; quarta e quinta 21h. 

Sala 2: Perigo em Bangkok (legenda-Sala 2: Perigo em Bangkok (legenda-
do) do) – ação – sexta 14h15 e 21h10; 
sábado 16h40 e 21h10; segunda e 
terça 16h45 e 19h50; quarta 16h40 
e 21h10; quinta 14h15 e 21h10.

Zohan – Um Agente Bom de Corte Zohan – Um Agente Bom de Corte 
(dublado)(dublado) – comédia – sexta 16h15 e 
19h; sábado 14h30 e 19h; segunda 
e terça 14h40; quarta 14h30 e 19h; 
quinta 16h15 e 19h.

Cascavel JL ShoppingCascavel JL Shopping

Sala 1: Mamma Mia (legendado) Sala 1: Mamma Mia (legendado) – co-
média – sábado, domingo, segunda e 
quarta 14h40, 17h, 19h10 e 21h20; 
terça e quinta 17h, 19h10 e 21h20.

Sala 2: Perigo em Bangkok (legendado)Sala 2: Perigo em Bangkok (legendado) 
– ação – diariamente 17h, 19h e 21h.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação 
– sábado, domingo e quarta 15h.

Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Corte Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Corte 
(legendado)(legendado) – comédia – sexta 19h10 
e 21h20; sábado, domingo e quarta 
14h40, 17h, 19h10 e 21h20; segunda, 
terça e quinta 19h10 e 21h20.

Sala 4: Trovão Tropical (legendado)Sala 4: Trovão Tropical (legendado) 
– comédia – sexta 19h; sábado, do-
mingo e quarta 14h30 e 16h40; se-
gunda, terça e quinta 19h.

O Procurado (legendado)O Procurado (legendado) – ação – sexta 
21h10; sábado, domingo e quarta 18h50 
e 21h10; segunda, terça e quinta 21h10. 

CURITIBA
Park Shopping Barigüi Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Super Heróis – A Liga da Barigüi 1: Super Heróis – A Liga da 
Injustiça (legendado)Injustiça (legendado) – comédia – 
sexta 13h30, 15h30, 17h35, 19h40, 
21h45 e 23h50; sábado 11h30, 
13h30, 15h30, 17h35, 19h40, 
21h45 e 23h50; domingo 11h30, 
13h30, 15h30, 17h35, 19h40 e 
21h45; segunda a quinta 13h30, 

15h30, 17h35, 19h40 e 21h45. 

Barigüi 2: Caçadores de Dragões Barigüi 2: Caçadores de Dragões 
(dublado)(dublado) – animação – diariamente 
13h10 e 15h05.

Controle Absoluto (legendado)Controle Absoluto (legendado) – ação – 
diariamente 17h10, 19h45 e 22h15.

Barigüi 3: Era Uma Vez... (nacional)Barigüi 3: Era Uma Vez... (nacional) – 
drama – diariamente 15h e 17h50. 

Mulheres – O Sexo Forte (legendado)Mulheres – O Sexo Forte (legendado) – 
comédia – sexta 20h30 e 23h; sábado 
12h30, 20h30 e 23h; domingo 12h30 
e 20h30; segunda a quinta 20h30. 

Barigüi 4: A Casa da Mãe Joana (na-Barigüi 4: A Casa da Mãe Joana (na-
cional)cional) – comédia – diariamente 
13h35, 17h45 e 21h50.

Bezerra de Menezes – O Diário de Bezerra de Menezes – O Diário de 
um Espírito (nacional)um Espírito (nacional) – documentá-
rio – sexta 15h45 e 19h55, sábado 
e domingo 11h45, 15h45 e 19h55; 
segunda a quinta 15h45 e 19h55.

Barigüi 5: Noites de Tormenta (legen-Barigüi 5: Noites de Tormenta (legen-
dado)dado) – drama – sexta 14h55, 17h15, 
19h30, 21h40 e 23h55; sábado 12h40, 
14h55, 17h15, 19h30, 21h40 e 23h55; 
domingo 12h40, 14h55, 17h15, 19h30 
e 21h40; segunda a quinta 14h55, 
17h15, 19h30 e 21h40. 

Barigüi 6: Busca Implacável (le-Barigüi 6: Busca Implacável (le-
gendado)gendado) – ação – sexta e sábado 
13h15, 15h35, 17h40, 20h, 22h05 
e 00h10; domingo a quinta 13h15, 
15h35, 17h40, 20h e 22h05. 

Barigüi 7: Ensaio Sobre a Cegueira Barigüi 7: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado)(legendado) – drama – diariamente 
13h50, 16h25, 19h15 e 21h55.

Barigüi 8: Mamma Mia (legendado) Barigüi 8: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – sexta e sábado 17h05, 
19h35, 22h e 00h15; domingo a 
quinta 17h05, 19h35 e 22h.

Os Desafi nados (nacional)Os Desafi nados (nacional) – drama – 
sexta 14h05; sábado e domingo 11h25 
e 14h05; segunda a quinta 14h05.

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: O Guerreiro Didi e a Nin-Estação 1: O Guerreiro Didi e a Nin-
ja Lili (nacional)ja Lili (nacional) – infantil – diaria-
mente 12h.

Busca Implacável (legendado)Busca Implacável (legendado) – ação 
– diariamente 14h, 16h10, 18h10, 
20h10 e 22h10.

Estação 2: Mulheres – O Sexo Forte Estação 2: Mulheres – O Sexo Forte 
(legendado) (legendado) – comédia – diariamen-
te 12h20, 14h45 e 17h05.

Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-Nem Por Cima do Meu Cadáver (le-

gendado)gendado) 
– comédia – diariamente 19h30, 

21h35 e 23h40.

Estação 3: A Casa da Mãe Joana (na-Estação 3: A Casa da Mãe Joana (na-
cional)cional) – comédia – sexta 13h40, 
15h40, 17h40, 20h, 22h e 00h; sá-
bado e domingo 15h40, 17h40, 20h, 
22h e 00h; segunda a quinta 13h40, 
15h40, 17h40, 20h, 22h e 00h.

Os Cosmonautas no Mundo da Lua Os Cosmonautas no Mundo da Lua 
(dublado)(dublado) – animação – sábado e do-
mingo 13h40.

Estação 4: Ensaio sobre a Cegueira Estação 4: Ensaio sobre a Cegueira 
(legendado) (legendado) – drama – diariamente 
14h40, 17h20, 19h50 e 22h25.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – diariamente 12h40.

Estação 5: Controle Absoluto (legen-Estação 5: Controle Absoluto (legen-
dado) dado) – ação – diariamente 15h30, 
18h, 20h30 e 23h.

Star Wars – The Clone Wars (dublado)Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – diariamente 12h50.

Estação 6: Noites de Tormenta (legen-Estação 6: Noites de Tormenta (legen-
dado)dado) – drama – diariamente 15h20, 
17h30, 19h40, 21h50 e 23h55.

Micos no Espaço (dublado) Micos no Espaço (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h

Estação 7: Hellboy II – O Exército Estação 7: Hellboy II – O Exército 
Dourado (legendado) Dourado (legendado) – ação – dia-
riamente 13h20 e 15h50.

Os Desafi nados (nacional) Os Desafi nados (nacional) – drama – 
diariamente 18h20, 21h05 e 23h50.

Estação 8: Ao Entardecer (legen-Estação 8: Ao Entardecer (legen-
dado)dado) – drama – diariamente 16h, 
18h30, 20h55 e 23h25.

Caçadores de Dragões (dublado)Caçadores de Dragões (dublado) – ani-
mação – diariamente 12h20 e 14h10.

Estação 9: Mamma Mia (legendado)Estação 9: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – diariamente 19h20, 
21h40 e 00h.

Múmia – A Tumba do Imperador Dra-Múmia – A Tumba do Imperador Dra-
gão (dublado) gão (dublado) – aventura – diaria-
mente 12h10, 14h30 e 16h50.

Estação 10: Super Heróis – A Liga Estação 10: Super Heróis – A Liga 
da Injustiça (dublado)da Injustiça (dublado) – comédia – 
diariamente 13h10, 15h10, 17h10, 
19h10, 21h10 e 23h10.

FOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 2: Bezerra de Menezes – O Diá-Sala 2: Bezerra de Menezes – O Diá-
rio de Um Espírito (nacional) rio de Um Espírito (nacional) – drama 
– diariamente 20h e 22h15.

Sala 3: O Grande Dave (dublado) Sala 3: O Grande Dave (dublado) – 

comédia – sexta 19h45; sábado e 
domingo 17h30 e 19h45; segunda 
a quinta 19h45.

Perigo em Bangkok (legendado)Perigo em Bangkok (legendado) – 
ação – diariamente 21h45.

Sala 4: Hellboy II – O Exército Dou-Sala 4: Hellboy II – O Exército Dou-
rado (legendado) rado (legendado) – ação – sexta 
19h20; sábado e domingo 16h50 e 
19h20; segunda a quinta 19h20.

Trovão Tropical (legendado) Trovão Tropical (legendado) – co-
média – diariamente 21h50.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: O Procurado (legendado) Sala 1: O Procurado (legendado) 
– ação – sábado e domingo 15h, 
17h15, 19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h15, 19h30 e 21h40.

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

Sala 3: Era Uma Vez... (nacional)Sala 3: Era Uma Vez... (nacional) – 
drama – diariamente 16h40, 19h 
e 21h20.

Sala 4: Mamma Mia (legendado) – 
comédia – sexta 17h30, 19h40 e 
21h50; sábado e domingo 14h50, 
17h30, 19h40 e 21h50; segunda a 
quinta 17h30, 19h40 e 21h50.

TOLEDO
Cine Panambi 

Sala 1: A Ilha da Imagina-
ção (dublado) – aventura 
– sexta 19h10; sábado, 
domingo e quarta 16h30 
e 19h10; segunda, terça e 
quinta 19h10.

Hellboy II – O Exército Dou-
rado (legendado) – ação 
– sexta 20h50; sábado, 
domingo e quarta 19h30, 
20h50, 21h30; segunda, 
terça e quinta 20h50.

Sala 2: Wall-e (dublado) – 
animação – sexta 19h30; 
sábado, domingo e quar-
ta 16h e 19h30; segunda, 
terça e quinta 19h30.

O Procurado (legendado) – 
ação – sexta 21h10; sábado, 
domingo e quarta 19h45, 
21h10 e 21h45; segunda, 
terça e quinta 21h10.

"Por que os
vaga-lumes têm
de morrer
tão depressa?"
“Os filmes japoneses têm a beleza
  [suspeita de alguns cadáveres. 
Fica-se, às vezes, pasmo de tanta crueldade. 
Procura-se a fonte na longa intimidade
                [com o sofrimento...”

Chris Marker

Tinha prometido para mim mesmo 
que este ano escalaria uma anima-
ção para o cineclube, até para tirar 
aquela idéia de que animação é coi-
sa de criança, dada a preponderância 
das obras da Disney em nosso mer-
cado cascavelense de Home Vídeo. 

A história vem mudando até por 
que as animações em 3D de estú-
dios como a Pixar têm mudado essa 
história e atingido até mais adultos 
do que as crianças que os acompa-
nham. Porém os mestres da 2D ainda são os japoneses. 
Devo confessar que não sou lá um entusiasta do anime 
em capítulos, por vezes lembram-me novelas. Mas é pre-
ciso admitir que não só a arte nipônica do desenho ani-
mado como a profundidade psicológica das personagens 

são incomparáveis. De um modo 
geral, os animes são fruto de 
mangás (histórias em quadrinhos 
japonesas) ou hentai (histórias 
em quadrinhos japonesas eróti-
cas), e generalizando tratam de 
samurais/lutadores de artes mar-
ciais com superpoderes, colegiais 
excitadas ou bichinhos fofi nhos 
que causam ataques epiléticos.

A história muda em grandes clássicos da anima-
ção japonesa como Akira, A Viagem de Chihiro e 
este O Túmulo dos Vaga-lumes. Este último, de 
1988, dirigido por um dos mestres da animação, 
Isao Takahata. O Túmulo dos Vaga-lumes conta a 
história de Seita e Setsuko, dois irmãos sozinhos 
em plena Segunda Guerra Mundial, o pai, lutan-
do pela marinha, está desaparecido, a mãe mor-
reu num bombardeio. A partir daí Takahata traça 

um conto de fadas que raras vezes se viu, 
seja em animação ou live action, bater tanto 
às portas da realidade nua e crua, a história 
não poupa as duas crianças das mazelas do 
tempo de guerra.

Um nó na garganta que dure dias não é in-
comum ao fi nal do fi lme, tanto que muitas 
pessoas declaram terem adorado o fi lme, 
mas evitam assisti-lo novamente, tamanha 
a crueldade exercida sobre o olhar infantil 
ao fi tar a guerra, porém nada é em exage-
ro, nada é inverossímil, nada é gratuito.

A tristeza e a crueldade segundo 
a poesia cinematográfi ca de Chris 
Marker, Sans Soleil, é explicada por 
Bashô ainda no século 15: "O salguei-
ro enxerga invertida a imagem da 
garça", uma maneira de se libertar 
dos próprios horrores de Hiroshima 

e Nagasaki, e “Para exorcizar o horror 
que tem rosto e nome, é preciso conceder-lhe 
outros atributos (...) e exigir que até a dor se 

enfeite”. Por conta disso, a “beleza suspeita 
dos belos cadáveres” reside nas cores 
fortes, nos olhos grandes e distantes do 
olhar estreito oriental, mas transmite as 
mesmas verdades que outrora outros 
ideogramas já relatavam. O horror agora 
sem rosto ou nome declarado ainda tem 
garras, ainda presas, só lhe falta a eti-

queta vertical. Só nos comprova que olhos 
redondos ou apertados apesar da cultura he-
terogênea, carpem-se da mesma maneira.

O fi lme O Túmulo dos Vaga-lumes será exi-
bido dia 11/10, às 19h30, no Sesc Cineclube 
Silenzio. A entrada é gratuita.

* Roteirista e Diretor de Cinema e Publicidade - 
vandercolombo@gmail.com

“Para nós, o sol só é sol se estiver brilhante;
Uma fonte só a é, se for límpida.
Aqui, adjetivar equivale a colocar nas coisas 
  [etiquetas com seus preços,
A poesia japonesa não qualifica”.

Idem.
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Forgotten

Boys:“tudoé rock!”A banda paulistana Forgotten Boys, 
um dos nomes mais respeitados na cena 

underground brasileira, está de volta com o 
quarto álbum de estúdio. Louva-a-Deus foi dispo-

nibilizado gratuitamente, por algumas horas, no site do 
grupo, que agora prepara o lançamento físico 
do CD, o que deve acontecer em outubro. 
A exemplo do que havia feito no trabalho 
anterior, Stand by the D.A.N.C.E. (2005), 
o Forgotten Boys divide as canções entre 
as cantadas em inglês e outras em por-
tuguês. Tal fato ainda é motivo de calo-
rosas discussões entre fãs e mesmo 
entre críticos: alguns defendem que a 
banda está certa em apostar na lín-
gua ‘nativa’, enquanto outros enten-
dem que, sem as letras em inglês, o 
som do Forgotten Boys perde muito 
da força habitual. Só quem parece 
não dar a mínima bola pra isso é a 
própria banda. Conforme o voca-
lista e guitarrista Gustavo Riviera 
afirma, em inglês ou português 
tanto faz, afinal “tudo é rock!”. 

Louva-a-Deus conta com 12 
faixas (ou 13, se contar a mú-
sica ‘escondida’ Home on You, 
gravada ao vivo). Dessas, cinco 
são cantadas em português, 
entre elas a primeira música 
de trabalho, Quinta-feira. As 
outras canções em português 
são Ela Era, Me Entregar, Ela 
Diz e Sempre Paz. Porém, o 
melhor mesmo está nas can-
ções cantadas em inglês. Basta 
ouvir Highest Stakes, News From 
God e Hold On pra sacar isso. São 
nelas que o glam-punk rock (des-
caradamente influenciado por no-
mes como New York Dolls, Stooges, 
Ramones e MC5, principalmente) se 
mostra de forma mais natural. Aliás, 
a ilustração da capa – com o dese-
nho dos quatro forgotten boys (Chuck 
Hipolitho, guitarra e vocal; Zé Mazzei, 
baixo; e Flávio Clavichioli, bateria; além 
de Gustavo) juntando as cabeças de-
cepadas dos maiores ídolos musicais 
deles – deu origem a um jogo do tipo 
‘Onde Está Wally?’ entre os fãs, que 
discutem de maneira entusiasma-
da para tentar descobrir quem são 
os roqueiros presentes nessa bizarra 
homenagem da banda. 

No mais, Louva-a-Deus não tem 
muitos segredos. É o velho For-

gotten Boys de sempre, com 
a vantagem de que o novo 
trabalho tem a melhor pro-

dução que a banda já 
conseguiu para um dis-

co, fa-
ç a n h a 

que é 
explicada pelo pró-

prio guitarrista e 
vocalista Gustavo Ri-

viera, que concedeu 
a seguinte entrevista 
após a apresentação 

da banda no Setem-
bro Rock Festival, rea-

lizado no último dia 20, 
em Cascavel (PR).

Louva-a-Deus saiu há 
alguns dias na Internet. 

Já dá para ter noção da 
repercussão que o disco 

está tendo?

No dia do show de lança-
mento (29/08, no Inferno, 

em São Paulo/SP), a gente 
deixou do meio-dia às 8 da 

noite disponível pra downlo-
ad de graça no site da banda 
e teve mais ou menos uns 3,6 
mil downloads. O disco saiu, 
mas entrar nas lojas só daqui 
uma semana ou duas ainda. 
Mas já deu pra ver que foi 
bem legal, está sendo bem 
falado. A gente vai começar 
a receber críticas daqui pra 
frente. Estamos ansiosos, 
na verdade, mais pra fa-
zer shows do disco novo 
do que com outra coisa.

No novo disco vocês 
voltaram a apostar 
em músicas canta-
das em português 
e inglês. Essa ainda é 
uma questão que divide opi-
niões da crítica e dos fãs.

A gente gosta, 
agora, de fazer 
músicas em 
português tam-

bém. Estamos ficando 
satisfeitos com as mú-

sicas que estamos 
fazendo em por-

tuguês. Para a 
banda não 

muito pra 
resolver o 
nosso proble-

ma aí do disco novo 
e decidimos nós mes-
mos fazer. Acabou que 
está sendo bem legal. 
Foi superlegal trabalhar 
com a ST2, foram supe-
rimportantes pra gente. 
Mas estamos conseguin-
do nos virar sozinhos. Isso, 
acho que é bem melhor. 
Não tinha porque não fazer 
a gente mesmo. 

Vocês disseram pra revista 
Rolling Stone que neste novo 
disco consumiriam as influên-
cias de vocês. Dá pra explicar 
melhor isso com relação ao 
Louva-a-Deus?

Louva-a-Deus, a gente pegou 
esse nome por causa disso. A 
gente quis mostrar as influências 
que temos na capa do disco, que 
não são só aquelas, claro. Mas, é 
mais pela arte que foi feita e, em 
cima dessa capa, a gente pensou 
nesse conceito do louva-a-deus, que 
a fêmea come a cabeça do macho 
na hora do acasalamento. A gente 
pensou nessa idéia antropofágica 
mesmo, de nos apropriarmos 
das nossas influências pra fa-
zer o que somos. 

Falando em influências, 
rolou uma treta com 
vocês e o New York 
Dolls, no show em 
São Paulo que vo-
cês abriram...

Não, não rolou 
treta. Acho que...

Rolou um desa-
bafo seu na Internet...

Meu!? Talvez do Chuck. 
Ele foi conversar com al-
guém lá e os caras foram 
um pouco hostis com 
ele. Acho que ele ficou 
meio ofendido, assim...

Então você continua fã dos New 
York Dolls?

Claro, muito. New York 
Dolls sempre foi uma 

das grandes 

influências nos-
sas. Adorei o show 
e adorei conhecer os ca-
ras também.

No novo disco a mixagem foi feita pelo 
Roy Cicala, que trabalhou com John Len-
non, Frank Sinatra, AC/DC. Como aconte-
ceu essa parceria?

Na verdade, quem procurou a gente foi o 
Apollo 9, produtor do disco, e ele está tra-
balhando com o Roy. Mas foi uma expe-
riência impressionante. É um cara com 
muita experiência. Ele dava empolga-
ção pra gente na hora de gravar, ele 
buscava características de cada mú-
sica pra deixar cada uma com uma 
personalidade. Foi um trabalho 
muito legal, ter conhecido ele. É 
um cara incrível. A maneira como 
ele grava é uma coisa simples e 
a mixagem é supercomplexa. 
Muito maluco, muito legal. 

Com o CD Stand by the 
D.A.N.C.E, puxado pela mú-
sica 5 Mentiras (cujo clipe 
contou com a participação 
da atriz da Globo Débora 
Falabela, namorada do 
guitarrista e vocalista 
Chuck), vocês tiveram 

uma grande projeção. 
Dá pra esperar a mesma 

coisa do novo disco?

A gente sempre tem uma ex-
pectativa cada vez maior. Nossa 

meta é mostrar o trabalho para o 
maior número de pessoas possível. 

Louva-a-Deus é um trabalho novo, que 
vai chegar pra mais gente, assim como 

cada trabalho que a gente tem feito des-
de a demo, vai crescendo cada vez mais.

O Forgotten Boys tem previsto o lança-
mento de um disco em vinil, mas parece 
que isso está meio parado.

Tem um vinil que sairia pela Monstro (Dis-
cos), um split, mas está empacado. A gente 
está vendo como faz pra lançar esse e o Lou-
va-a-Deus em vinil também. Mas, não tem 
nenhuma fábrica aqui no Brasil pra fazer. 
Mais pra frente va-
mos ver de fazer 
fora, mas ainda 
são só projetos.

tem tanta 
diferença. Na hora de 
escolher o set a gente não pen-
sa se a música é em português 
ou inglês, estamos mais preocu-
pados com a qualidade da músi-
ca mesmo. Essa diferença entre 
português e inglês é grande, mas 
pra gente não é mais tanto, enca-
ramos da mesma maneira.

Louva-a-Deus é o primeiro disco do 
Forgotten Boys com nome em portu-
guês. Isso indica que um dia a banda 
vai chegar a gravar só em português?

Não indica nada disso, não. A gente 
não vai deixar de fazer música em in-
glês. Pode ser que o próximo seja in-
teiro em inglês ou todo em português. 
A gente não sabe, não está direcionado 
pra língua que a gente vai fazer. Nossa 
preocupação é com as músicas, as com-
posições e não com a língua.

O álbum Gimme More (segundo álbum, 
com músicas só em inglês) chegou a ser 
lançado nos Estados Unidos. Com vocês 
cantando em português, pensar em uma 
carreira internacional não fica mais difícil?

Fica, mas não impede. A gente, na verdade, 
nunca se esforçou muito pra tentar sair, as-
sim... A gente já viajou pra Argentina, Uruguai 
e Chile. Pra Argentina duas, três vezes. Mas 
pra Europa, Estados Unidos, ainda não. Mas 
acho que não impede. Mesmo cantando em 
português, é rock. Acho que não tem problema. 
Vamos tentar mandar mais coisa lá pra fora, ver 
a repercussão também.

Stand by the D.A.N.C.E, dis-
co anterior, foi lançado por 
uma gravadora. Por que deci-
diram lançar o Louva-a-Deus 
de forma independente?

A ST2, que era a grava-
dora, estava demorando 
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