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Quarta-feira

Idéias
episódio 28A ÚltimaSemana

Nós vamos à 32ªMostra Internacional deCinema de São Paulo,voltamos só na segunda-feira.

Legal, eu também vouviajar, vou praPato Branco, visitarminha família. Voltono domingo, daí.

Há uns dias modorrentos, desses em que uma atmosfera es-
pessa e densa se apodera de músculos, articulações, respira-
ção e globo ocular. Mesmo os dedos, invariavelmente nervosos 
e atarefados no teclado, nesses dias vagarosos, têm vontade de 
não vontade, de mover-se o mínimo possível, de que mouses e 
teclas tivessem vida autônoma, no mesmo compasso do cora-
ção e dos músculos viscerais, esses notáveis involuntários.

Independentes, ainda, nessas dias de ócio existencial, são 
os caminhos escusos por onde nos levam os links da rede 
que, a muitos, todos os dias captura. De link em link, segui-
mos por vias construídas virtual e arbitrariamente, da mes-
ma forma que virtual e arbitrária são nossas empreitadas 
pelos hiperlinks ofertados. Alastram-se invisivelmente as 
construções da Internet, sem cabos e inumeráveis.

De forma alguma sem criatividade, mas com um sem jeito de 
saber por onde começar, fui chamada a uma indicação antiga. 
Assim parei – ou passei por – diabaquatro.com/categoy/blog. O 
blogue é o espaço discursivo da marca DiabaQuatro, “que não 
tem preconceitos e mistura diversas referências do universo 
pop da música, literatura, cinema e games em estampas cria-
tivas de bolsas e camisetas”. Tá bom. Legais as estampas tam-
bém. Gostei das dicas de música no blogue. Ouvi a última da Lily 
Allen e do Franz Ferdinand, e conheci os suecos Peter Bjorn and 
John, cujo último disco tem o mesmo nome do último fi lme de 
David Lynch, Inland Empire. Ah, eles também tem o DiabaCast, 
um podcast com mixes exclusivos. O espaço é do publicitário 
Fabiano Pimenta e da jornalista Ana Cláudia Costa.

De uma outra aba do navegador, na busca incessante de 
o que olhar, saí de um blogue pessoal (everywomansama-
donna.blogspot.com) a partir de um poema do irlandês John 
Lyons direto para o blogue de John Hemingway, neto de Ernest 
Hemingway, e também escritor. No johnhemingway.blogspot.
com, descobri que a descendência famosa desse escritor e 
tradutor americano que vive no Canadá com a esposa e dois 
fi lhos rendeu um livro de memórias, Strange Tribe: A Family 
Memoir (Lyons Press, 2007, sem tradução para o português), 
que descreve a relação de amor e ódio e as similaridades 
entre o pai, Dr. Gregory Hemingway, e o avó. Ele também opi-
na sobre universo e assuntos afi ns, como o verdadeiro amor 
entre Silvio Berlusconi e George W. Bush.

Ao descobrir – não me perguntem como – uma notícia intitu-
lada “Vai viajar? Não leve seu IPod”, no meiobit.pop.com.br, se-
gui os comentários – curiosos – e fui parar em novos destinos. 
O knowornever.blogspot.com chamou atenção pelo 
bom trocadilho do nome. O publicitário 
Bruno Altieri fez um blogue bacana. Ri 
com o YouTube da Semana, gostei do 
Dicas de Português, aprendi a fazer 
uma bateria com uma cebola no 
Como é que faz?, descobri que so-

bram 4 horas do meu dia no 
Dicas Zen. No alexpopst.blo-
gspot.com, conheci Alexan-
der Popst, do Espírito Santo, 
um “estudante de literatura, 
fanático por futebol, fã de fi l-
mes ‘antigos’. Às vezes cínico 
e irônico sempre”. Identifi ca-
ção. Li uma blasfêmia rimada, 
uma memória proibida, um 
elogio nunca ouvido, um tributo 
a George Best, a conclusão de um 
dia. Segunda identifi cação: também 
sou misantropa às vezes.

Vai ver que é por isso que nes-
ses dias arrastados eu me esguei-
ro pela rede.

Um apelo lançado a esmo não pode ser atendido, não há 
muita complacência no olhar daqueles que tomam qualquer 
afeição pelo desgraçado. Quando bem direcionado, entre-
tanto, sempre há um bom samaritano que vem ao encontro 
do desgarrado e o tira do fundo do poço. Lá embaixo, a água 
é mais fria, e vivo afundado nela em meio àquela escuridão 
claustrofóbica. Ainda bem que meus apelos sempre são bem 
direcionados. “Esta semana o Mundo SeboMundo Sebo é diferente, deve 
ser feito na casa de alguém”. Era só o que faltava mesmo: 
alguém pode baixar a corda? Aqui, no fundo no poço! 

“Preciso de sua ajuda”. “Agora?”. “Já!”. Depois da explicação 
medíocre e aliciadora, minha benevolente formanda de jor-
nalismo, Bruna Hissae, começou a girar a catraca puxando a 
corda que me tiraria do poço. “Tenho um que gosto muito e 
indicaria para qualquer pessoa, ele é meio macabro, Gritos 
no Vazio (Autêntica, 2002, 432 p.), foi escrito por uma jorna-
lista austríaca, Gitta Sereny, e é inspirado na história real de 
uma criança de 11 anos que foi acusada de assassinato”.  
“Coisa estranha isso, mas me fale mais dessa obra”. 

“A escritora foi a única jornalista que na época do fato nar-
rado no romance conseguiu falar com a acusada. A história 
é narrada pela própria personagem, mesclando momentos 
de interrupções com narrações da jornalista. Isso que é o 
sensual do livro, quando estamos confundidos pelo relato 
da assassina, compadecidos na credulidade de que ela real-
mente não matou, a autora interfere colocando nossos pés 
novamente no chão, é sensacional”. “Prossiga”.

“Mary Bell, que é a suposta assassina, narra o que se pas-
sou naquele evento e o relato confunde o leitor. Não é pos-
sível saber se o que ela conta é verdade ou se ela assumiu 
aquilo como verdade, se foi mesmo ela a assassina do garo-
to. Ainda bem que nesses momentos a jornalista é a consci-
ência do leitor”. “Bastante intrigante esse livro. Em poucas 
palavras, por que ler Gritos no Vazio?” “Porque saber o que 
faz as pessoas cometerem crimes é curioso, principalmente 
quando se trata de crianças. Acho que sou doente!”. 

“O que mais tem em sua biblioteca?”. “Se um viajante em 
uma noite de inverno (Cia das Letras, 276 p.), de Ítalo Calvino; 
O pêndulo de Foucault (Difel, 566 p.), de Umberto Eco; e O 
vôo da rainha (Objetiva, 280 p.), de Tomas Martinez”. “Muito 
cult”. “Mas veja só, Paulo Coelho e Sidney Sheldon”. “Você 
não vai falar que tenho Sidney Sheldon? Vão pensar que sou 

uma pervertida”. “Relaxa, isso é apenas literatura, 
não da melhor, é claro. Você tem vergonha, en-

tretanto, de dizer que já leu estes autores?”. 
“Não, claro que não. Foi até bom, pois agora 
sei que não vale a pena perder meu tempo 
nisso. Valeu por eu conhecer e poder afi r-
mar isto hoje, pelo menos eles são bons no 
que se propõem: uma leitura instigante”. 
Entre risos, perguntei se assinava revistas. 
A resposta foi afi rmativa.

“Sim, três, Elle, Piauí e Bravo!”. “Você 
acha que a leitura de periódicos é impor-
tante para a sua formação?”. “Claro, de-
pois que me dediquei à leitura de revis-
tas acredito que meus textos evoluíram”. 
“E como você explica essa variação de 

uma revista de moda para outras de cul-
tura?”. “Adoro moda, mas não pelo lado fútil 

que isso passa. A moda é uma das poucas coi-
sas que diferencia as pessoas nesse mundo. 

Ideologias e pensamentos fi cam em nossa 
cabeça, o que você veste expressa muito 
de você”. “E as de cultura?”. “São um capí-

tulo à parte, é conteúdo no qual me debru-
ço por horas lendo, é tudo arte, é lindo!”.

De link
em link

Salva-me,
por favor!(por 

Julliane Brita
CASCAVEL | PR (por 

Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

Da teoria ao contexto ?? Ontem eu convidei a minha 
namorada para ir a um concerto, mas tão logo soube do que se tratava ela 
fi cou mais que assustada.
•• Como é possível assustar-se com a arte? Eu pensei que as pessoas fos-
sem atraídas por ela.

?? Pela música de entretenimento certamente. Minha namorada bem que gos-
ta. Quando eu disse que se tratava de música nova, ela foi logo perguntan-
do: pop, rock, tradicional ou folclórica? Não, eu disse, aquilo que chamam 
música clássica atual. Ah, ela respondeu já irritada, pois vá sozinho! Eu não 
tenho a mínima vontade de passar horas ouvindo ruídos esquisitos até sair 
fumacinha da cabeça, sentada no meio de um punhadinho de esnobes que, 
durante aquele intervalo providencial e redentor, passam a tecer os mais 
interessantes comentários.

Excerto de O Pequeno Pomo ou a história da música do pós-modernismo, de Boudewijn Buckinx.
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CMYK

(por 
Tiago Aramayo*
CASCAVEL | PR

VeleidadVeleidad
   agridulce   agridulce “Pois do que o grande amor 

quer saber mesmo, é de amor, 
é de amor, de amor a esmo; 

depois, um tutuzinho com torresmo conta ponto a favor...”
Vinicius de Moraes

Dá licença, eu 
sou romântico.

Tenho todas as desilu-
sões para não ser. Mas sou.

Um romântico sofredor, que, cá 
entre nós, são os piores.

E no auge do meu ato dramático, 
o livro de cabeceira adequado pa-
recia ser um romance mexicano, 
presenteado pelo grande amor, 
que está bem longe, morrendo 
de uma doença grave e tentando 
um relacionamento com outro 
para substituir o que meu medo 
não foi capaz de preencher.

Diga-me, leitor. Não daria um 
bom caldo para um livro?

É que viver de romantismo tem 
disso. Duas xícaras de palpita-
ção, sete colheres de cegueira, 
uma pitada de sonho, e dor a 
gosto. Misture em fogo alto até 
a fervura, depois cozinhe em 
banho-maria à exaustão. Mais 
ou menos o que fez Laura Es-
quivel, na primeira obra dela, 
Como Agua Para Chocolate.

Torrente
impressionante
de lágrimas

Estar “como água para cho-
colate” é uma expressão es-
panhola que signifi ca estar a 
ponto de explodir de raiva ou 
paixão (assumindo que são 
acepções distintas). Não sei 
se, em 1989, a autora ti-

Mamá Elena foi 
implacável em 
deixar claro que 
era impossível. 
Para não ter que se 
afastar, Pedro deci-
de casar-se com a 
irmã de Tita, Rosaura.

“Ao escutar a confi r-
mação da notícia, Titia 
sentiu como se o inver-
no houvesse entrado em 
seu corpo em um golpe 
único: era tal o frio e tão 
seco que queimou suas 
bochechas, deixando-as 
vermelhas, vermelhas, 
como a cor das maçãs que 
tinha a sua frente”**.

Tita agora estava fadada 
não somente a não poder de-
gustar o romance, mas a vê-lo 
sendo vivido pela irmã. Depois 
de algum tempo, Pedro diz a 
Tita os verdadeiros motivos 
pelos quais se casou, e ela en-
contra na culinária uma maneira 
de viver secretamente o amor, já 
que os pratos afetam diretamente 
quem os come segundo o que sen-
tia quando os preparou.

Uma personagem cativante, que, 
contrariando a criação ortodoxa, 
demonstra extrema autoconfi ança 
e vanguardismo. Do tipo que enca-
ra o pedido de desculpas como um 
rebaixamento desnecessário e frou-
xo, e apóia o agir apaixonado, que 
assume conseqüências.

¡Orale!
Assim como quem mistura ingre-
dientes seletos para obter um prato 

delicioso, Laura Esquivel mescla 
receitas e remédios caseiros à 

história. Dá vontade de comer, 
eu confesso. Mas a onda de 

estados de euforia, libido 
incontro lá -

vel, sessões 
de vômito 

coletivo e 
desejos 

proibidos te deixam 
com um pé atrás.

Uma sucessão de acon-
tecimentos surpreendentes, 
que só poderiam se tornar um 
best-seller traduzido a mais de 30 
idiomas, que arrebatou, pela primeira 
vez por uma escritora estrangeira, o Prê-
mio Abby (American Bookseller Book of 
the Year), em 1994. A versão cinema-
tográfi ca da obra, dirigida por Alfonso 
Arau, ganhou em 1992 dez das 14 
indicações que obteve ao Ariel, maior 
premiação do cinema mexicano, con-
cedida pela Academia Mexicana de 
Artes e Ciências Cinematográfi cas. 
Além de indicações aos festivais de 
Goya, Globo de Ouro, Independent 
Spirit, BAFTA, entre outros.

O romance foi escrito após uma 
fase de grande frustração da au-
tora, quando produziu diversos 
roteiros de cinema que acaba-
ram guardados. Os pratos feitos 
durante a história vêm de um li-
vro de receitas que passou por 
várias gerações da família de 
Laura Esquivel.

“Tita, por sua parte, se en-
carregou de lhes ensinar algo 
igualmente valioso: os segre-
dos da vida e do amor por 
meio da cozinha”**.

Pode ser que eu seja ape-
nas um romântico invetera-
do. Mas eu não resisto a uma 
boa história de amor.

* Jornalista
** Tradução livre de trechos extraí-
dos do original.

Existem três 
tipos de mulhe-

res. As que fa-
zem sexo porque 

gostam ou amam 
o parceiro. Outras 

que fazem porque 
desejam dar uma 

volta no carro dele. 
E outras que fazem 

por dinheiro. E esse é 
o meu caso.

Os mais simpáticos 
me chamam mulher da 

vida, os outros de puta 
mesmo. O fato dessa 

profi ssão, ou função, exis-
tir pode lhe incomodar e 

nesse momento você pode 
estar se perguntando por 

que resolvi falar sobre isso. 
Porque por trás dos cabelos 

tingidos, roupas insinuantes e 
da maquiagem, existe gente, e 

gente, por mais que não te agra-
de, tem direito de falar. Sou uma 

dessas que você vê na Avenida 
Tancredo Neves. Trabalho aqui por 

falta de vagas em um bordel. 

Quando chego ao meu ponto, ain-
da é fi m de tarde, e os cidadãos de 

bem estão fazendo caminhada pela 
ciclovia. Muitos parecem não me ver. 

Apesar de ser a profi ssão mais anti-
ga do mundo, a grande maioria ainda 

VIDA FÁCIL?VIDA FÁCIL?

Lugar à luaLugar à lua
(por 

Mariana Lioto*
CASCAVEL | PR

não se acostumou 
com ela. Quando 
uma família con-
vencional passa por 
aqui, sou mirada pelo 

olhar curioso das crian-
ças, pelo olhar disfarça-
do do marido, pelo olhar 
ofendido da esposa.

Essa mesma família con-
vencional deve estar indo às 
compras. O homem escolhe 
um calçado para a menina, 
uma bolsa para a mãe, uma 
bicicleta para o menino. Todos 
vão ao supermercado para as 
compras do mês e escolhem mais 
produtos, todos lancham antes de 
voltar pra casa e escolhem entre X-
Salada, X-Picanha, X-Egg ou X-Frango. 

Um homem comum pega o automóvel 
e vai até a Tancredo e escolhe, como se 
fosse um produto, entre loira, morena 
ou ruiva; esportista, insinuante ou com-
portada. Tem pra todos os gostos.

Não se choque, há várias formas de se 
vender: algumas mulheres escolhem vender 
metade da vida em horas de trabalho atrás 
de um balcão; outras resolvem vender a pró-
pria imagem nua em capas de revistas pseudo-
artísticas; outras preferem assinar um cômodo 

contrato de ca-
samento. Rejei-
tei todas essas 
opções, preferi 
vender meu cor-
po numa perse-
guição exaustiva 
da dignidade.

Sou M. T. C., 
abrevia-se assim o 
nome que a socie-
dade me deu quan-
do eu nasci. Enquan-
to espero, revelando 
meus contornos sob a 
luz da lua, constato que 
na minha vida não só os 
nomes são abreviados, 
os sonhos, planos e pers-
pectivas também o são. 
M. T. C. Não terei meu nome 
convertido em números e 
catalogado nos registros for-
mais do INSS e FGTS. Para o 
trabalho meu nome é Lisa. E 

a Lisa não existe 
para a sociedade, 
faz parte de um 
mundo paralelo, 
ocupo meu lugar à 
lua, acuada em algu-
ma esquina da Aveni-
da Tancredo Neves.

nha idéia de que 
quase vinte anos 

mais tarde a obra 
cruzaria o conti-
nente e deixaria 

um jovem (!) leitor 
sul-brasileiro em 
ponto de ebulição, 
como a personagem 

central, Tita.

O fato é que Laura Es-
quivel tem um talento 

incrível para despertar 
sentimentos. E o faz de 
forma ao mesmo tempo 

sofrida, mágica e cômi-
ca. O realismo fantástico 
da obra está presente em 
cada um dos doze capítu-

los, dos doze meses do ano, 
das doze receitas.

Tita já chorava dentro da 
barriga da mãe. Quando nas-
ceu, na cozinha, as lágrimas 
inundaram o recinto. Ao evapo-

rarem, o sal que fi cou no piso foi 
sufi ciente para temperar a comi-
da da casa por muito tempo. Por 

ser a caçula, segundo a tradição 
da família De La Garza, teria que 
dedicar a vida a cuidar da mãe até 
que esta morresse, não podendo 

namorar ou casar-se até então. Não 
havia dúvidas de que ela derramaria 
ainda muitas outras lágrimas.

Das rosas,
as pétalas
(e os espinhos)

Mamá Elena podia muito facilmente 
trocar o título para General Elena. 

Ela seguia as tradições com o au-
toritarismo típico de um ditador, 
sendo mãe solteira em uma fa-
zenda fronteiriça, nos tempos 

da Revolução Mexicana (iní-
cio do século 20).

Por conta disso, quando 
Tita se apaixonou e anun-
ciou que o amado Pedro 
viria pedir a mão dela, 

*Acadêmica de jornalismo
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Pós-modernidade

Diante dos
epidermeda abismos
(por 

Silvio Demétrio*
CASCAVEL | PR

Dentre os espectros que rondam esse univer-
so complexo das teorias do contemporâneo, 
nenhum outro conceito é capaz de ser tão eva-
sivo quanto o de pós-modernidade. Considera-
se pós-moderno tudo o que possa ser asso-
ciado a uma zona opaca à refl exão sobre as 
conseqüências históricas do capitalismo tardio 
e da modernidade. É como se a modernidade 
executasse historicamente um movimento de 
contração tal como o que é descrito pelos físi-
cos em relação ao fenômeno conhecido como 
buraco negro – uma matéria tão densa se for-
mando como limite entrópico da vida de uma 
estrela que até a própria luz não consegue es-
capar da gravidade que possui –. Em essência, 
a infl exão dos discursos pós-modernos apela 
para sentidos que gravitam todos em torno de 
uma nebulosa de temas que assinalam uma 
exaustão das potências históricas cuja expres-
são maior foi o Iluminismo. O destino histórico 
redentor vaticinado no século das Luzes con-
duziu tragicamente à formação de um buraco 
negro do qual nenhum sentido consegue esca-
par da gravidade. A imagem do buraco negro 
está associada no plano teórico ao nome de 
Jean Baudrillard, que no ensaio À Sombra das 
Maiorias Silenciosas desenvolve a idéia de que 
as massas assinalam a morte do social. Isso 
porque numa sociedade em que tudo é ime-
diatamente convertido em imagem opera-se 
uma desertifi cação do próprio real. Uma hiper-
realidade sintetizada pelos meios de comuni-
cação se coloca como uma dimensão muito 
mais real do que o próprio real em si. Somos 
povoados em nosso imaginário por conteúdos 
simbólicos cujo referente jamais passou pelo 
crivo de nossa experiência – daí o golpe fatal 
sobre a possibilidade de uma perspectiva his-
tórica delineada segundo um sentido concre-
tizável por um sujeito histórico –, é isso que 
faz Baudrillard associar a massa à imagem do 
buraco negro descrita pela astrofísica. 

Para se entender de uma forma um pouco 
mais ampla o que é pós-modernidade é ne-
cessária a construção de um percurso gene-
alógico do termo tal qual ele é empregado 
hoje. Tendo-se isso em vista, é possível então 
afi rmar que hoje existem muitas pós-moder-
nidades – cada uma defi nida segundo crité-
rios que são muito amplos –. Melhor dizendo, 
cada área de expressão da capacidade cria-
dora do ser humano denota uma expressão 
pós-moderna diferenciada então. Uma identi-
dade pós-moderna que necessariamente não 
se fecha no âmbito de uma grande identida-
de pós-moderna que fosse paradigmática. 
Não existe um paradigma pós-moderno, por-
que a pós-modernidade é a condição mesma 
na qual a própria idéia de uma totalidade é 
implodida. O Pós-moderno é o êxtase do frag-
mentário. O próprio conceito de paradigma é 
avesso à idéia do fragmento. Não o cubismo 
como apoteose do fragmento, mas a implo-
são do moderno por uma potência fragmenta-
dora inerente ao próprio movimento histórico 
que constituiu a sociedade contemporânea. 

O ponto que se toma como origem genealógi-
ca do conceito é a publicação da obra de Jean 
François Lyotard no fi nal da década de 1970. 
Em A Condição Pós-Moderna, Lyotard aponta 
para um fenômeno observável na produção 
acadêmica da área das humanidades, a qual 
passa a não mais se pautar por teorias de 
amplitude sistemática. Não existem mais 
explicações de grande envergadura, fato 
do qual se deduz um declínio dos grandes 
sistemas de pensamento que imperaram 
relativamente estáveis ao longo dos dois 
últimos séculos, como o marxismo e a 
psicanálise, somente para citar dois 
exemplos. O que se pode observar se-
gundo Lyotard é uma franca tendência a 
estudos que recorrem pontualmente a 
uma gama muito grande e diferencia-
da de teorias. O objeto se impõe como 
instância principal de qualquer em-
preendimento do conhecimento fi lo-
sófi co e científi co – tendência para a 
qual outro francês, Jean Baudrillard, 
já havia apontado na obra Para 
uma Crítica à Economia Política do 
Signo. Não existindo mais grandes 
referências estáveis no contexto 
histórico do conhecimento, im-
põe-se a soberania do objeto de 
análise na construção de uma 

construção da idéia mesma de universalidade 
do saber –. Se associados à pós-modernidade 
temos nomes como os de Lyotard, Baudrillard 
e Jameson, em relação ao pós-estruturalismo 
serão os pensamentos de Foucault, Deleuze e 
Guattari, assim como a expressão inaugural 
representada pela obra de Derrida. Embora 
ambas as perspectivas se tangenciem quan-
to ao plano de relativização dos pressupostos 
que orientaram boa parte da produção cultu-
ral e acadêmica dos últimos 200 anos, o pós-
estruturalismo trabalha essencialmente com 
uma perspectiva focada nas condições de pos-
sibilidade e de legitimação do conhecimento 
na contemporaneidade, enquanto as teorias 
pós-modernas orientam-se por um esgota-
mento dos parâmetros históricos pelos quais 
se defi nia uma identidade moderna.

É Zygmut Bauman, teórico de origem polone-
sa, quem constrói um enquadramento que até 
o momento se impõe como uma das mais ade-
quadas perspectivas de historicização do fe-
nômeno pós-moderno. Para o teórico, o ponto 
histórico de eclosão pelo qual a modernidade 
começa a se contrair num movimento que vai 
desembocar na antimatéria é o Holocausto. 
Partindo de uma idéia já consagrada pela pen-
sadora de origem judia Hannah Arendt, Bau-
man aponta para o fato de que pessoas absolu-
tamente normais trabalharam nos campos de 
concentração nazistas. Enquanto nas rotinas 
de trabalho essas pessoas condenavam outras 
ao extermínio, ao mesmo tempo mantinham-
se sob a espessa camada de uma normalidade 
sedimentada pela desvinculação da dimensão 
moral em relação ao imperativo de performan-
ce e produtividade próprio das dinâmicas da 
modernidade. A idéia de um progresso contí-
nuo e sem fi m como imagem das potências da 
história. Segundo Bauman, essa desobrigação 
de um cociente moral sobre a mediação entre 
a vida pública e a privada que é típico de uma 
consciência moderna conduziu os sonhos da 
razão iluminista ao pesadelo monstruoso de 
uma racionalidade instrumental orientada pelo 
princípio da efi ciência a todo custo. Depois de 
Aushvitz e Hiroshima, nenhum pressuposto fun-
damentado numa ordem exclusivamente abs-
trata seria guindado à condição de fundamento 
de toda a experiência humana. Até mesmo an-
tes, em alguns momentos do pensamento de 
Nietzsche, já se antevia a silhueta desse mons-
tro fragmentário e superfi cial – um pensamen-
to habitante dos abismos e que se colocava 
para além do humano na contingência de um 
mundo convertido em pura superfície –. Dimen-
são de uma história líquida porque diluidora de 
qualquer forma que perdure como recorrente 
no tempo. Não mais um projeto fundamentado 
numa perspectiva histórica, mas a própria his-
tória como experiência destituída de um senti-
do dado por qualquer perspectiva que se impo-
nha como estruturante. Não uma superação da 
modernidade, mas o impasse mesmo em que 
se percebem ainda refl exos de uma condição 
moderna, imediatamente decaídos da expecta-
tiva de um projeto utópico e de redenção. Não 
mais o sonho moderno de uma razão universal 
e redentora da condição humana, mas o pesa-
delo de uma ruptura ampliada ao infi nito e que 
assim se torna estéril quanto à possibilidade 
de gerar uma síntese. O momento do pouso do 
Ângelus Novus, imagem retirada por Walter 
Benjamin da obra de Paul Klee que na inter-
pretação do crítico alemão representava a 
própria história com o movimento progressi-
vo dela executado num vôo de costas e do 
qual se depreendia a visão dos escombros 
deixados como espólio da civilização.

Na próxima quinta-feira, a partir das 21 
horas, o professor doutor Silvio Demétrio 
ministrará palestra sobre o tema da pós-
modernidade na semana acadêmica do 
curso de Arquitetura da Unipar, campus 
Cascavel. Também participará das dis-
cussões o professor mestre em histó-
ria e fi losofi a e articulista da Gazeta 
do Paraná, Ivanor Guarnieri.

*Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Ar-
tes) da USP, professor de jornalismo em insti-
tuições da região Oeste do Estado e jornalista 
da Gazeta do Paraná

explicação que é sempre pontual, refratária 
às possibilidades de integração sistemática 
num grande conjunto de idéias que se toma 
como base do conhecimento em uma deter-
minada época – aquilo que se conhece por 
paradigma científi co-fi losófi co –. 

Pode-se então entender a transdisciplina-
riedade como um efeito pós-moderno no 
plano teórico do conhecimento. Esgota-se a 
perspectiva de um saber orientado para a 
síntese de grandes sistemas explicativos. O 
circunstancial é o novo recorte que estabe-
lece as possibilidades do conhecimento. To-
das as teorias pós-modernas abandonam a 
perspectiva dos universais. Se na moderni-
dade o conhecimento fi cou restrito ao cam-
po dos fenômenos depois do pensamento 
de Kant, na pós-modernidade o recorte se 
acentua ainda mais no sentido do contin-
gente e circunstancial até mesmo num nível 
epistemológico. Daí certa tangência entre 
os pós-modernos e os autores pós-estrutu-
ralistas, que, como bem aponta o pesquisa-
dor neozelandês Michael Peters, mantêm-
se como campos teóricos distintos posto 
que os objetos deles permanecem distintos 
– o primeiro como uma abordagem macro 
das relações estruturantes da contempora-
neidade que colocam em crise os modelos 
que serviram de parâmetro durante o perí-
odo moderno e o segundo como uma des-
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(por 
Gutemberg Medeiros*
SÃO PAULO | SP
EXCLUSIVO PARA O ALTALT

O mascate de sons,
signos e sentidos

A fi gura do mascate, ou 
cometa, foi bem tradicio-
nal no Brasil. Era aquele 
que não tinha pouso, vivia 
na estrada a vender e a tro-
car valores. Levava, cam-
biava, traduzia, e recolhia 
bens entre pequenos povo-
ados diferentes. É alguém 
marcado pelo constante 
movimento por todas as 
fronteiras possíveis, espe-
cialmente as dos imaginá-
rios das gentes. O mesmo 
fez o pensador russo Ro-
man Óssipovitch Jakobson 
(1896-1982), mas o que 
ele transacionava eram 
textos, sons, signos e sen-
tidos entre culturas. 

Seja vivendo ou de passa-
gem por Moscou, Petrogra-
do, Praga, Viena, Copenha-
gem, Oslo, Haia, Boston, 
Nova York ou São Paulo, 
Jakobson estudou línguas, 
literatura e as mais diver-
sas manifestações artísticas, folclore 
entre os mais variados sistemas de 
comunicação. Deste mascate, quem 
mais ganha são os leitores na vasta 
obra publicada em vários países, in-
clusive no Brasil. Pois um dos mais 
bem cuidadosos estudos de toda a 
trajetória teórica dele acaba de ser 
lançado, O fi lme que Saussure não viu: 
o pensamento semiótico de Roman 
Jakobson, da professora da ECA/USP 
Irene Machado (Editora Horizonte, R$ 
39). Assim como toda a produção de 
Jakobson, este estudo é decisivo para 
todos os ramos das Ciências Huma-
nas, direta ou indiretamente, envol-
vidos com o campo das Ciências das 
Linguagens. Especialmente os dedi-
cados às Ciências da Comunicação. 
Movimentando ainda uma quebra 
explícita da separação entre ciências 
exatas e humanas, contribuindo deci-
sivamente para a construção da mo-
derna transdisciplinaridade.

A pesquisadora passa em revista, 
de maneira criteriosa e pertinente, a 
trajetória teórica deste pensador. Des-
de os anos futuristas do primeiro capí-
tulo, passando pelo desenvolvimento 
das concepções em Ciências da Lin-
guagem e a estruturação do pensa-
mento semiótico nos capítulos 2 e 3, 
chegando ao quarto bloco a mapear a 
presença de Jakobson no Brasil. Des-
de o pioneirismo do lingüista carioca 
Joaquim Mattoso Câmara, aluno des-
te pensador russo em 1942, quando 
este foi colega de sala de Claude Lévi-
Strauss, às primeiras traduções publi-
cadas no Brasil. Até a vinda de Jakob-
son ao Brasil, em 1968, por iniciativa 
de Boris Schnaiderman, fundador do 

Por último, mas não menos 
importante, deve-se fazer dois 
registros de importantes ini-
ciativas de Jakobson. Ele teve 
papel pontual na recuperação 
da importância de Mikhail 
Bakhtin, em 1956, quando 
este vital pensador russo es-
tava no mais completo esque-
cimento devido a 25 anos de 
soterramento e exílio interno, 
provocado pela devastação 
stalinista. Em congresso inter-
nacional realizado em Moscou, 
falou várias vezes da importân-
cia de Bakhtin no cenário dos 
estudos da linguagem da Pe-
tersburgo dos anos 1920, sem 
saber se ele estava vivo ou não 
nesta época. Outro momento 
importante foi o de colaborar 
com a nova Semiótica da Cul-
tura que emergia do eixo de 
Tártu-Moscou, tendo como um 
dos mais importantes teóricos 
Iúri Lotman. Jakobson foi con-
vidado e aceitou colaborar em 
seminários destes novos pes-
quisadores no início dos anos 
1960, apesar de esta ala não 
ser vista com bons olhos na ex-
URSS. Além disso, Jakobson 

divulgou esta corrente de pensamen-
to no Ocidente a partir de 1965, pas-
so que provocou a devida divulgação.

Do pensador russo, há várias obras 
em catálogo: Lingüística e comunica-
ção (Cultrix), Lingüística. Poética. Ci-
nema. (Perspectiva), Poética em ação 
(Edusp) e A geração que esbanjou seus 
poetas (Cosac Naify). Lamentavelmen-
te, o testamento intelectual que deixou 
em Diálogos (Cultrix), feito com a espo-
sa, a pesquisadora polonesa Krystina 
Pomorska, está esgotado.

O fi lme que Saussure não viu é uma 
obra das mais relevantes tanto para 
os que se iniciam como para os já 
mais familiarizados com Jakobson. 
Esta é mais uma contribuição da pes-
quisadora e professora da USP Irene 
Machado aos estudos das Ciências 
da Linguagem no Brasil. Entre outros 
trabalhos, publicou Analogia do dissi-
milar: Bakhtin e o formalismo russo 
(Perspectiva), O romance e a voz: a 
prosaica dialógica de Mikhail 
Bakhtin (Imago) e Escola de 
Semiótica: a experiência de 
Tártu-Moscou para o Estudo 
da Cultura (Ateliê). Além da 
coletânea com especialistas 
de várias partes do mundo e 
organizada por Irene em Se-
miótica da Cultura e Semios-
fera (Annablume).

Curso de Russo da USP, e a in-
teração estreita com o poeta 
e teórico Haroldo de Campos. 
Incluindo o professor da USP, 
João Alexandre Barbosa e Dé-
cio Pignatari.

Entre outros resultados prá-
ticos da arquitetura teórica, 
Jakobson ajudou e muito a fun-
dar a disciplina de fonologia 
com o conceito de fonema que 
criou. Mas a razão de viver dele, 
como explica Irene, foi o estudo 
da língua entre distintas lingua-
gens. Ou “os traços diferenciais 
da linguagem verbal só se re-
velam em toda a sua comple-
xidade ao interagir com outros 
sistemas”. Neste sentido, uma 
das chaves do pensamento é o 
termo “a linguagem em ação”. 
Síntese teórica dessa atividade 
criativa, Irene explicita que este 
termo corresponde ao “estudo 
da língua entre as linguagens, 
a síntese semiose que susten-
taria uma investigação mais 
ampla, avançada pela mente 
iluminadora de Jakobson”.

A trajetória de Jakobson se 
confunde com o início dos es-
tudos semióticos na Rússia ao 
eleger sons, signos e lingua-
gens como a grande matéria-
prima das investigações dele. 
História esta bem alavancada 
por uma das obras mais im-
portantes do século 20, Curso 
de lingüística geral, de Ferdi-
nand de Saussure (em catá-
logo pela Cultrix). Tanto que 
Irene informa ser esta a obra 
com a qual Jakobson dialogou 
fundamentalmente, daí o tí-
tulo principal deste trabalho. 

Pois, entre outros valores. Saussure 
instaura no Ocidente uma nova fase 
dos estudos dos signos.

Rua de mão dupla
Jakobson realmente teve muita sorte. Ele sur-

ge, nas duas primeiras décadas do século 20, 
em meio a um dos momentos mais raros e fe-
lizes da história da humanidade e que marcou 
o mundo desde então. Ele compôs um grupo de 
pesquisadores no eixo Petersburgo e Moscou 
chamado de Formalismo Russo, que abriu cami-
nhos inéditos nos estudos das artes até então. 
Os avanços notáveis tiveram um elemento único: 
eram realizados em plenos debates com as van-
guardas artísticas da época. O principal time de 
teóricos jovens entre os formalistas era integra-
do ainda por Victor Sklovski, Boris Eikhenbaum, 
Iúri Tynianov, Osip Brik e Boris Tomachevski. 

Entre artistas de vanguarda, Vladimir Maiako-
vski e Vielimir Khliébnikov na poesia, na pintura 
Kasimir Maliévitch, Sergei Esenstein pelo cinema, 
Aleksánder Ródtchenko na fotografi a, entre tan-
tos outros. Ou seja, dos debates emergiram ob-
jetos artísticos que marcaram todas as vanguar-
das e movimentos seguintes em todo o mundo. 
Como rua de mão dupla, formalistas como Sklo-
vski e Tynianov enveredaram pela prosa poética e 
roteiros cinematográfi cos. Interessante observar 
que o grupo foi o primeiro, ainda nos anos 1910, 
a encarar em bloco o cinema como manifestação 
artística e a buscar a poética dele. 

A convivência de Jakobson com os artistas 
também foi intensa. Por exemplo, ouvia os poe-
mas dos amigos Maiakovski e Khliébnikov logo 
que eram fi nalizados e, não raro, fazia suges-
tões. Quanto aos formalistas, é enorme a lacu-
na de uma coletânea traduzida dos originais no 
Brasil. Temos apenas uma seleta em tradução 
indireta, Teoria da literatura: formalistas russos 
(Editora Globo, 1976), com muitos equívocos 
de versão, inclusive com a surpreendente in-
clusão de Leon Trostski. Em espanhol, há boa 
coletânea em versão feita a partir dos originais 

pelo acadêmico radicado nos 
EUA Emil Volek, Antología del 
formalismo ruso y el grupo de 
Bajtín (Fundamentos, 1992).

A convivência e interação en-
tre os mais variados sistemas 
de signos foi fundamental na 
formação do pensamento de 
Jakobson ao não fazer distinção 
de linguagens verbais ou não-
verbais como materiais mere-
cedores de estudos, muito pelo 
contrário. Irene lembra uma 
afi rmação dele que bem o loca-
liza nesta dinâmica: “Se a semi-
ótica, como sugere a etimologia 
do termo, é uma ciência de sig-
nos, não pode condenar ao os-
tracismo signo algum”.

Uma conseqüência primor-
dial dessa interação de lingua-
gens, lembrada por Irene, está 
no pensamento de Jakobson 
construído a partir do “fazer 
artístico, na investigação cien-
tífi ca, na experimentação da 
linguagem, sobretudo na vida 
cotidiana. Pensamento este 
que fertilizou os estudos teó-
ricos nos mais variados cam-
pos do conhecimento, lutando 
para a superação do contra-
ponto entre ciências exatas e 
ciências humanas”. Com os 
diversos ramos de saber man-
tendo a respectiva integralida-
de, o importante é que o pen-
samento de Jakobson muito 
colaborou na quebra de fron-
teira entre eles, promovendo o 
diálogo de igual para igual.

*Gutemberg Medeiros é doutorando 
em Ciências da Comunicação pela 
Escola de Comunicação da USP.

Foto dada a Boris Schnaiderman pelo próprio Jakobson quando esteve no Brasil, em 1968. A imagem foi tirada em julho de 1923 e traz 
Lila Brik, Osip Brik, Jakobson e Maiakóvski. A imagem é inédita e foi cedida ao autor do artigo pelo professor Boris Schnaiderman
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JANELA
INDISCRETA

Rear Window

Alfred Hitchcock

James Stewart, Grace Kelly,

Wendell Corey, Thelma Ritter

4 indicações ao Oscar

107 min.

EUA, 1954. Cor

JEFF BECK

Wired

1976

Rock Fusion

Indicado por:

Anderson A. Costa

O fotógrafo profi ssional L. B. Jeffries está 

de molho no apartamento em Greenwich 

Village (NY), após um acidente de trabalho, 

que, por sinal, prefere levar perigosamen-

te. Refém da perna engessada – ‘ossos’ 

do ofício –, passa o tempo observando a vi-

zinhança com um binóculo. A bailarina Ms. 

Torso, a Ms. LonelyHeart, o compositor, a 

escultura, os jovens recém-casados...

Jeff também está em dúvida quanto ao 

relacionamento com Lisa (Grace Kelly). 

Linda demais, rica demais, doce demais 

para ele, acredita. Casar? Não sabe, talvez 

queira apenas aventura. Stella, a enfer-

meira, o julga tolo, enquanto a noiva, que 

entra em cena majestosa e inesquecível, 

literalmente iluminando o apartamento – 

a vida de Jeff –, não vê por que não daria 

certo. Ela pode, sim, se adaptar a ele.

Mas a vida dos outros puxa a atenção 

de Jeff. A atividade voyer do cinema se 

transmuta e se identifi ca no protagonis-

ta, na janela descortinada pela qual toda 

a trama se desenrola. Acompanhamos o 

desenvolvimento das subtramas. Até que 

uma série de fatos o faz acreditar que 

Thorwald, um dos vizinhos, esquartejou a 

esposa e a despachou numa mala. Jeff: 

“Por que um homem deixa o apartamen-

to três vezes carregando uma mala du-

rante uma noite chuvosa e volta pra casa 

três vezes?”. Lisa: “Talvez goste do jeito 

que a esposa o recebe”. Stella e Lisa o de-

sacreditam, mas logo entram no jogo e, 

os três, partem em busca de provas para 

comprovar a teoria que desenvolveram.

Note o toque de humor; os diálogos ge-

niais. Lisa: “Por que Thorwald mataria um 

cachorrinho? Por que ele sabia demais?”. 

Localize a aparição de Hitchcock; repare 

a fotografi a; a simpatia de Grace Kelly. 

Whodunit: a jornada é o que importa. 

Identifi que o objeto-chave da narrativa 

e descubra, de fato, sobre o que o fi lme 

trata. Muito mais simples e genial do que 

minimizá-lo sob o caráter metalingüís-

tico. Tenente Doyle: “As pessoas fazem 

muitas coisas em particular que não po-

deriam explicar em público”.

Covardia
 Terrorismo
   Por um triz

     Tortura
Covardia
   Brochei

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

1 Led Boots (Max Middleton): abertura pós-moderna de 
um fi lme de que não se sabe muito bem o que esperar

2 Come Dancing (Narada Michael Walden): trilha sonora 
que se repete toda vez que o menu do DVD do fi lme da 
primeira faixa é acessado

3 Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus): cena de mesa de 
bar do fi lme da primeira faixa em que a protagonista bem-
-sucedida no campo profi ssional, mas frustrada e depreciada 
no campo emocional, encontra um novo affaire (charmoso, rico 
e superafi m dela): a troca de olhares

4 Head For Backstage Pass (Wilbur Bascomb, Andi Clark): “Estão aber-
tas as inscrições para o I Festival Internacional de Músicos de Bar Talen-
tosos e Injustiçados. Faça parte dessa grande festa!”. O músico do bar 
em que a mulher e o homem do filme da primeira faixa se conheceram a 
quem ninguém nunca deu atenção ouve a chamada em frente a uma loja 
de departamentos com milhares de televisores de plasma na vitrine

5 Blue Wind (Jan Hammer): um personagem desnecessário à trama do 
fi lme da primeira faixa está fugindo bêbado por uma highway num carro 
conversível amarelo. A paisagem é árida ao redor. Quem o persegue é a 
polícia. Ele segue até o precipício e morre, mas era esse o objetivo dele.

6 Sophie (Walden): a mulher e o homem do fi lme da primeira faixa 
decidem ir para o apartamento dela. Durante o caminho, passam por 
diversas situações engraçadas e se perdem no tempo/espaço. No fi m, 
estão exaustos e felizes, ela deitada no parapeito de uma imensa ponte 
de uma grande cidade, ele enternecido ao lado dela.

7 Play With Me (Walden): no bar em que a mulher e o homem do fi lme 
da primeira faixa se conhecem, solo de guitarra do homem que pretende 
se inscrever no I Festival Internacional de Músicos de Bar Talentosos e 
Injustiçados. Ele é o centro das atenções por alguns segundos, mas, inva-
riavelmente, ninguém nota que ele está lá.

8 Love Is Green (Walden): foi um lindo e intenso romance, mas eles não 
fi cam juntos no fi nal – a mulher e o homem do fi lme da primeira faixa 
–. Ela vai embora porque precisa de liberdade. Ele volta ao bar em que 
eles se conheceram e, pela primeira vez, percebe o homem que fazia 

música ao vivo. Ele também era triste.

Eu não usaria nenhuma das músicas para trilha sono-
ra de nada. Talvez de um concurso cultu-

ral de qualquer coisa. E só.

Maldita seja a hora 
em que eu abri a boca 

para me oferecer a tal empreitada. 
Não que seja difícil, mas... primeiro que eu 

não entendo quase nada de música, segundo, não 
gosto de música instrumental. Sou sincero, é uma 
árdua tarefa o embrenhar-se num pântano desco-
nhecido. Não havia mais remédio, o jeito foi mes-
mo escutar e tentar obter uma análise; mais obtusa 
que o normal, é claro. Não que o normal seja obtu-
so, defendo, mas previno: essa sim deverá ser.

Que graça tem todo um disco de rock instrumental 
dando destaque à guitarra de Jeff Beck? Falta algu-
ma coisa. Voz. E é essa voz que fi quei tentando ima-
ginar em toda a audição. Inútil. Em oito faixas, nada 
me atraiu. Ora, já avisei, isso seria um pouco torpe. 
Depois de ouvir a primeira faixa parece que toda as 
seguintes são continuação, pois se assemelham na 
sonoridade. Sem sal seria uma boa defi nição. 

Os admiradores de Jeff Beck me apedrejariam por 
pensar dessa forma. Não é que o cara é bom mes-
mo!? De acordo com informações apuradas, ele é 
considerado por críticos o quarto maior e mais in-
fl uente guitarrista, e o 14º melhor de todos os tempos 
segundo a revista Rolling Stone. Não adianta, toda 
essa fama e mesmo a cogitação de ele quase ter 
sido integrante da banda Pink Floyd não mudam 
minha opinião sobre o disco Wired.

Segundo o doutor Sílvio Ricardo Demétrio, meu 
tutor musical para casos extremos, esse não é o 
melhor disco para um laico, como eu, iniciar na 
obra de Beck. Os extremos da carreira do guitar-
rista é que são mais expressivos, Wired é uma 
experimentação musical admirada por outros 
músicos, é a música pela música, fusion parna-
siano. Para mim, é uma cacofonia, justifi cando 
meu relato obtuso. 

É agônico! Não somente o disco, mas a tarefa 
de ainda sentar-se em frente ao computador 
e tentar exprimir, por meio de palavras, aqui-
lo que forçadamente foi escutado. Prometo, 
para todos que lêem este espaço, que me 
recusarei a escrever sobre discos sugeridos 
pelo Anderson. Quero outros ângulos, ser 
obtuso me destrói. 

 

MALHAÇÃO
SEGUNDA

Capítulos não divulgados pela emissora.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA

João pede para Flor de Lys lhe devolver o 
colar que ele havia dado para Lívia. Lívia 
e Heitor prometem deixar o passado para 
trás e começar uma nova vida juntos. Ce-
leste fi ca com ciúmes da aproximação 
entre Diego e Antonella. Lucivone admira 
o pen-drive que está em sua bolsa. Liu 
chega ao Rio de Janeiro. 

TERÇA 

Heitor pede a Lívia que o ajude a modernizar 
a administração da loja. Suzete comenta 
que viu o colar acender uma luz durante a 
noite. Flor de Lys conta para João que o colar 
é um pen-drive. João fica interessado em 
saber o que está guardado no objeto.  Júlia 

informa que o código do pai de Diego 
é "Vermelho 2274".  

QUARTA 

Edilza rouba o colar de dragão 
que Lucivone guardou na 
gaveta. Edilza aproveita a con-
fusão e joga o colar na sacola 
de Semíramis, que comprou 
uma lingerie na loja. Flor de 
Lys conta para Theo e Heitor 
que perdeu o colar. Aurora 
fica apavorada ao rever Liu, 
que desaparece logo em se-
guida. Aurora desmaia.     

QUINTA 

Heitor comenta com He-
raldo que há algo estranho 
no colar que João deu de 
presente a Lívia. Semíra-
mis exibe o colar de dra-
gão. João diz que o colar é 

de Aurora e o recupera.  Diego encontra 
uma pasta com a identifi cação: "Doado-
res voluntários - calouros - faculdade de 
Direito - 1975". 

SEXTA 

Antonella  lembra que foi o ano em que 
Mauro e Adriano entraram na faculdade. 
Joelma mente para Matilde e diz que está 
triste com a crise no casamento com 
Mauro.  Aldira pede para Isidoro tentar 
pegar o colar de João. Júlia diz a Denise 
que ela está com sintomas de gravidez. 

SÁBADO                  

Diego conta para Antonella que a identifica-
ção de seu pai biológico é "Vermelho 2274". 
Ela se compromete em ajudá-lo. Antonella 
pede a Mauro que providencie uma lista 
com os nomes dos calouros da faculdade 
de Direito de 1975. Joelma orienta Mauro a 
apagar o nome de Adriano da lista.

TRÊS IRMÃS
SEGUNDA 

Duda acorda e percebe que está solta. Alma diz 
que Juliana não está grávida. Duda consegue 
escapar e procura Andrade. Gennaro cava em 
volta do túmulo de Augusto.  Virgínia e Suzana 
encontram o túmulo de Augusto revirado. Dora 
leva flores para Walquíria. Alma pede a Xande 
que lhe conte tudo sobre Galvão.

TERÇA 

Xande se cala e Alma entende que seu silêncio 
significa que Galvão é culpado. Alma e Suzana 
suspeitam que foi Violeta quem violou o túmulo 
de Augusto. Pacífico conta a Alma tudo o que 
sabe sobre Galvão. Duda vai ao local indicado 
pelo padrinho e encontra Carminha. Alma acha 
que Galvão quer destruir a Praia Azul.

QUARTA 

Galvão nega. Duda diz a Carminha que não 
vai denunciar Vidigal. Polidoro comenta 
que as esmeraldas jamais apareceram e 
que Gennaro tinha um cúmplice brasileiro. 
Polidoro conversa com Galvão sobre os 
novos empreendimentos, deixando-o intri-
gado. Duda decide voltar para Caramirim. 
Quatro homens cercam Alma e Suzana.

QUINTA 

Virgínia pede a Augusto que proteja as 
fi lhas. As duas conseguem fugir. Glauco 
rouba o documento da pasta de Alcides. 
Violeta examina o documento e sorri. Al-
cides avisa Violeta que o documento rou-
bado é falso. Alcides sobe no palanque da 
quermesse e diz que precisa corrigir publi-
camente uma grande injustiça.

SEXTA 

Violeta tenta impedir que Alcides fale. Virgí-
nia, Alma, Suzana e Dora não deixam Vio-
leta se aproximar do palanque. Alcides diz 
que Pacífico é seu irmão. Polidoro diz que 
as roupas de Carlinhos foram encontradas a 
beira de um precipício. Polidoro pergunta a 
Violeta se ela conhece Vidigal, mas ela nega. 
Eros dá um beijo em Suzana.

SÁBADO 

Xande observa de longe o beijo de Eros e 
Suzana. Sávio procura informações sobre 
o corpo de Carlinhos, mas Gregg o expul-
sa. Alma reconhece um dos homens que 
a atacou e o mostra para Galvão. Duda se 
veste de forma provocante, vai ao casarão 
dos Áquila e se apresenta a Dora como 
Laila. Augusto diz que terá que ir embora.

A FAVORITA
SEGUNDA

Donatela conta tudo o que aconteceu a 
Zé Bob e lhe dá um beijo. Diva garante 
a ele que Donatela é inocente. Flora pla-
neja mais uma armação com Silveirinha 
para que Copola receba um suposto reca-
do de Irene, dizendo que o espera em um 
concerto na Fundação. Zé Bob diz a Flora 
que descobriu muitas coisas sobre ela. 

TERÇA 

Dodi pede dinheiro a Flora. Irene garante 
a Gonçalo que não convidou Copola. Lara 
diz a Irene que se incomodou ao ver Flora 
paquerando Zé Bob. Flora diz a Silveirinha 
que vai falsifi car as medicações de Gon-
çalo. Donatela apresenta Diva a Shiva e 
Augusto e diz que ela se chama Miranda.

QUARTA 

Donatela diz que Diva/Miranda é enfermei-
ra. Donatela diz que Flora quer tudo que te-
nha sido dela, inclusive Zé Bob. O jornalista 
garante que vai se aproximar de Flora para 
descobrir a verdade. Diva chora e diz a Do-
natela que não entende como Augusto pode 
venerar uma mulher que o abandonou. 

QUINTA 

Donatela diz a Augusto que não é Rosana 
e garante que Miranda vai cuidar bem 
dele. Shiva fala mal da mãe para Diva/
Miranda. Flora diz a Silveirinha que quer 
afastar Halley de Lara e da família Fontini. 
Patrícia diz a Halley que viu Flora entrando 
em sua sala. Halley pergunta por que Flora 
apagou a mensagem de Gonçalo.

SEXTA 

Halley comenta com Lara que acha Flora 
meio “cascateira”. Flora diz a Silveirinha 
que vai descobrir algo sobre Halley, para 
que ele fi que sob seu controle. Gurgel sai 
da prisão e comemora com Amelinha. Flo-
ra quer descobrir o que há entre Céu, Hal-
ley e Orlandinho. Flora pergunta a Céu se o 
bebê que ela está esperando é de Halley.

SÁBADO 

Céu manda Flora não se meter em sua vida. 
Flora substitui o remédio de Gonçalo por pílu-
las de farinha. Gonçalo toma  a pílula falsifica-
da. Céu conta a Halley que Flora descobriu que 
ele é o pai da criança. Halley ouve uma conver-
sa entre Silveirinha e Flora. Halley pergunta por 
que Flora estava falando mal de Lara.

OS MUTANTES
SEGUNDA 

Ari, Toni, Danilo, Zulu e Hiromi chegam 
à praia e vêem um helicóptero. O heli-
cóptero pousa na ilha e Júlio avisa que o 
Depecom não tem mais nada a ver com 
os resgates na ilha. Noé consola Cléu. 

Carvalho diz que Perpétua é especial para 
ele. Perpétua avisa que está com Noé. Ma-
ria conta que viu uma mula sem cabeça. 

TERÇA 

Maria chora desesperada por pensar que 
Marcelo está morto. Maria se enfurece ao 
ver Pesadelo e lança espinhos contra ele. 
Homem-Pesadelo foge, mas promete voltar. 
No mesmo instante, Marcelo volta a respi-
rar. Rosana leva Tati a um galinheiro e conta 
que se alimenta de galinhas, para não ata-
car nenhum humano. 

QUARTA 

Rosana desconfia de que o Curupira está que-
rendo assustá-la. Teófilo pega sua peixeira e 
ameaça atacar Pachola, Viviane e Eugênio, 
caso eles não saiam de sua casa. Valente ten-
ta resistir às investidas de Gabriela, mas não 
agüenta. Os dois se beijam. Valente se sente 
culpado por causa de Nati. Pachola, Viviane e 
Eugênio vão embora. 

QUINTA 

Cléo se concentra e vê que Agarta foi des-
truída. Bianca e Leonor são surpreendidas 
pela chegada do Tufão. Melquior descobre 
que os bebês foram levados para São Pau-
lo. Ele recebe um alerta e vê a imagem de 
reptilianos se aproximando. Melquior e Lu-
ciano se escondem. Os vampiros chegam e 
se espalham pelo parque de diversões. 

SEXTA 

Tufão exige que Bianca e Leonor digam 
onde está Aquiles. A mula sem cabeça 
lança fogo contra Maria e Marcelo. Maria e 
Marcelo desconfi am ter sido um pesadelo. 
Pesadelo aparece diante deles e diz ser o 
refl exo dos tormentos alheios. Ele diz que 
só faz os pesadelos virarem realidade. 

SÁBADO 

Samira avisa que Ari, Toni e Danilo serão 
seus empregados. Melquior e Luciano cor-
rem pelo subterrâneo e são cercados pe-
los reptilianos. Melquior entrega a espada 
Excalibur a Luciano. O Rei ergue o cetro do 
poder e alguns reptilianos explodem.

 

ÁGUA NA BOCA 

SEGUNDA 

Philippe vê Lulu aos beijos com Guido. O au-
ditor quer saber como Lucca vai reerguer o 
restaurante sem o dinheiro do seguro. Ber-
tinho se atrapalha na reunião com o auditor 
e Severino é obrigado a assumir que foi ele 
quem investiu no Nonna Mia. 

TERÇA 

Reizinho coloca uma foto de Guta de lin-
gerie no santinho de Cido. Luca demite 
Severino. Alex tenta controlar Philippe, 
que tira uma arma da gaveta sai em di-
reção a sala, onde Lulu tenta acalmar a 
família. Guido diz para Fatinha que eles 
precisam ter uma conversa séria.

QUARTA 

Ava e Antônio vão ao restaurante onde ele 
conheceu Aurora, a mãe da moça. Guido 
ensaia para falar com Fatinha sobre seu 
romance com Lulu, mas ela chega com a 
bomba do aborto de Akemi. Guta bate em 
Reizinho por causa das fotos do santinho. 
Ava revela para Antônio que ele é seu pai.

QUINTA 

Manoela vai ao Baião conversar com Miqueli-
na e pede que ela perdoe Severino. Dani volta 
à primeira clínica onde está a verdadeira mãe 
de Alex, mas é impedida. Françoise conta 
para Philippe que Lulu está em casa. Ele fica 
furioso e jura dar uma lição nela.

SEXTA 

Manoela tenta convencer Luca de que Severino 

não quer fazer mal. Ele pergunta se ela sabe 

de alguma coisa. Camila pede que Tê a acom-

panhe até o Mercadão para desmascarar Ava. 

Peterlongo encontra Remi embaixo do viaduto. 

SÁBADO - Não há exibição.
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H róscopo Cin ma

(por 
Vander Colombo*
CASCAVEL | PR

Desta vez devo-
lhe fazer uma 
confi ssão: Não, 
o diretor do fi lme 

desta semana não é um gran-
de diretor. Na verdade, Peter 
Medak até fez algumas coisas 
capazes de envergonhar o dúbio 
título dos convocados ao Masters 
of Horror, da Multishow.

Aí chega a hora de você se perguntar: “Tá, e por que diabos esca-
lou um fi lme do cara pra essa semana?”. E lhe respondo, porque A 
Troca é um fi lme ímpar na estante dos fi lmes de terror em língua in-
glesa. Primeiro, porque o fi lme não tem uma única gota de sangue 
e um único efeito especial off câmera, ou seja, não há um único 
efeito que foi realizado em cima da imagem posteriormente, todos 
eles foram habilmente feitos apenas com tru-
cagens de câmera. 

“OK, Vander, Drácula e Frankenstein, de 
1931, Nosferatu e muitos outros fi lmes 
também foram feitos assim”. Sim, lógi-
co que por necessidade, mas é verda-
de, porém A Troca não é um fi lme de 
monstro, mas um fi lme de fantas-
mas feito em 1979, isto é, depois 
de Tubarão e Guerra nas Estrelas, 
sendo que depois desses fi l-
mes o “ó do borogodó” era 
encher o fi lme de efei-
tos especiais até o 
talo (lembra de 

Poltergeist?), aliás, “era” é bon-
dade minha, ainda o é (lembra de 
qualquer um dos últimos fi lmes 
que assistiu no shopping?).

Em A Troca, George C. Scott é 
um compositor que após a morte da fa-
mília muda-se para uma grande casa, 
onde pouco a pouco começa a perce-
ber estranhezas. O compositor aos pou-
cos vai tentando decifrar o que ele mais 
tarde acredita ser uma mensagem. E 
é justamente aí que o fi lme torna-se 
mais interessante que pencas de ou-
tros do gênero, pois ao invés de segu-
rar a platéia com banhos de sangue, 
ele a faz participar da investigação 
com todo o interesse possível, e con-
venhamos isso não é das coisas mais 
fáceis em fi lmes do estilo, até porque 
a ‘entidade’ não é um professor de 
literatura antiga evocando clássicos 
como A Divina Comédia ou fazendo 

enigmas à luz de Aristó-
teles, mas simplesmente 
um interlocutor com se-
gredos inquietantes.

E afi nal será Halloween, 
um feriado que não co-
memoramos e 
nem fazemos 
feriado, mas 
graças aos 
enlata -

Sem Sangue, Sem Sangue, 
sem CGIsem CGI

dos dominamos. E Halloween é sinônimo de serial 
killer, que aliás também não temos por aqui, fantas-
mas dizem que tem em todo lugar e parece que 
não foram patenteados, o que nos dá uma sensa-
ção maior de participação na trama (A que ponto 
chegamos quando para nós o sobrenatural é o 
mais próximo possível do verossímil?).

A Troca, se não for um fi lme que estimule 
a inteligência, é no mínimo um estímulo à 
sua criatividade dedutiva. Vez ou outra é 
interessante não somente ‘assistir’ a um 
fi lme, mas ‘observá-lo’ no sentido ati-
vo do verbo. Digamos que na catego-
ria de fi lmes de gênero isso tem sido 
de uma raridade similar a conseguir 
conversar com um fantasma.

O fi lme A Troca será exibido no 
sábado, dia 01/11, às 19h30, no 
Sesc Cineclube Silenzio. A en-
trada é gratuita.

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

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

Esta não é um dia favorável para tra-
tar de dinheiro, mas muito bom para 
entabular negócios e obter novos co-
nhecimentos profi ssionais. Seu lado 
artístico estará mais exposto.

Dia em que moral e reputação es-
tarão em jogo se entrar em contato 
com pessoas de caráter duvidoso. 
Estar bem consigo será garantia 
para atrair pessoas de bom astral. 

Certas possibilidades de realização 
profi ssional que pareciam trazer 
bons resultados poderão ser adia-
das. Novos rumos ganharão força 
por meio da luta diária.

Período benéfi co para cuidar da vida. 
Desenvolvimento de nova situação 
fi nanceira. Aumento da confi ança 
em si mesmo graças à solução de 
alguns confl itos interiores. 

Os projetos ligados à atividade pro-
fi ssional ganharão caráter prático. O 
esforço trará excelentes resultados 
nesse âmbito. Mas haverá mudan-
ças não controladas por você.

Restrições materiais que o afl igiam 
bastante poderão ser resolvidas de-
vido ao apoio de amigos e de pes-
soas infl uentes. Desenvolvimento 
pleno de sua carreira profi ssional. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

A carreira profi ssional atingirá um 
momento culminante de transfor-
mação e você poderá aproveitar as 
circunstâncias favoráveis para dar 
um salto em termos materiais hoje. 

Os estudos elevados e a vida cultu-
ral estarão favorecidos. Haverá con-
tinuidade no sucesso profi ssional. 
Você deve consolidar as conquistas 
feitas em períodos anteriores.

Mais harmonia no trabalho. É impor-
tante que você recomponha ener-
gias físicas e mentais para não fi car 
esgotado de mais. Procure defi nir 
melhor objetivos. Bom para o amor. 

Momento de alegria e de realização 
no amor. Possibilidade de concreti-
zar um relacionamento amoroso há 
muito esperado. Mais coragem na 
maneira de ser com as pessoas. 

Associações de cunho afetivo ou co-
mercial estarão estimuladas. Libere 
seu carinho e prepare-se para rece-
ber em troca muitas alegrias. Esteja 
atento às pequenas gentilezas.

Maior habilidade diplomática, senso 
estético e criatividade, trazendo pro-
gresso. Possibilidade de surgimento 
de sentimentos de desconfi ança em 
relação a seus novos sócios.

CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no 

Mundo da Lua (dublado) – ani-
mação – sexta 14h30 e 19h20; 
sábado e domingo 14h30, 17h55 
e 19h35; segunda e terça 14h, 
17h20 e 19h15; quarta 14h15 e 
17h45; quinta 14h, 17h20 e 19h15. 

Missão Babilônia (legendado) – 
ação – sábado e domingo 16h10 e 
21h20; segunda, terça e quinta 15h40 
e 20h55; quarta 16h, 19h30 e 21h20.

Perigo em Bangkok (legendado) 
– ação – sexta 16h15 e 21h.

Sala 2: Busca Implacável (le-

gendado) – suspense – sábado, 
domingo e quarta 14h45, 19h20 
e 21h05; segunda, terça, quinta e 
sexta 16h45 e 19h.

Batman – O Cavaleiro das Tre-

vas (dublado) – aventura – sexta 
14h15 e 20h45; sábado, domingo 
e quarta 16h30; segunda, terça e 
quinta 14h15 e 20h45.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: Os Mosconautas no Mun-

do da Lua (dublado) – animação 
– sexta 17h20; sábado, domingo e 
quarta 14h00, 15h40 e 17h20; se-
gunda, terça e quinta 17h20.

Missão Babilônia (legendado) – 
ação – diariamente 19h10 e 21h10.

Sala 2: A Casa da Mãe Joana 

(nacional) – comédia – sábado, 
domingo e quarta 15h20 e 17h10; 
segunda, terça e quinta 17h10.

Mamma Mia (legendado) – co-
média – sexta 16h50, 19h e 21h10; 
sábado a quinta 19h e 21h10.

Sala 3: Zohan – O Agente Bom de 

Corte (legendado) – comédia – 
sábado, domingo e quarta 15h40.

Busca Implacável (legendado) 
– policial – sexta 19h40 e 21h30; 
sábado, domingo e quarta 17h50, 
19h40 e 21h30; segunda, terça e 
quinta 19h40 e 21h30.

Sala 4: A Caçada (legendado) – 
drama – sexta 19h10 e 21h20; sá-
bado, domingo e quarta 14h50, 
17h, 19h10 e 21h20; segunda, ter-
ça e quinta 19h10 e 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: As Duas Faces da Lei (le-

gendado) – policial – diariamente 
14h30, 17h05, 19h25 e 21h55.

Barigüi 2: Última Parada – 

174 (nacional) – drama – sexta 
14h35, 17h10, 19h30 e 22h; sába-
do e domingo 12h, 14h35, 17h10, 
19h30 e 22h.

Barigüi 3: A Casa das Coelhi-

nhas (legendado) – comédia – 
diariamente 20h. 

Corrida Mortal (legendado) – 
ação – diariamente 22h05.

Os Mosconautas no Mundo da 

Lua (dublado) – animação – sexta 
14h05, 16h05 e 18h05; sábado e do-
mingo 11h45, 14h05, 16h05 e 18h05.

Barigüi 4: Ensaio Sobre a Ce-

gueira (legendado) – drama 
– sexta 15h e 17h35; sábado e 
domingo 12h25, 15h e 17h35; se-
gunda a quinta 15h e 17h35.

Espelhos do Medo (legendado) – sus-
pense – diariamente 20h05 e 22h25.

Barigüi 5: High School Musical – O 

Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – sexta 14h, 16h30 e 19h; sába-
do 11h30, 14h, 16h30 e 19h; domingo 
11h30, 14h, 16h30 e 19h.

Noites de Tormenta (legen-

dado) – drama – sexta e sábado 

21h35 e 23h50; domingo a segun-
da 21h35. 

Barigüi 6: High School Musical – 

O Ano da Formatura (dublado) 
– musical – sexta e sábado 21h30 e 
00h; domingo a quinta 21h30.

Barigüi 7: Amigos, Amigos, 

Mulheres a Parte (legendado) 
– comédia – sexta 14h55, 17h20, 
19h35, 21h50 e 00h05; sábado 
12h35, 14h55, 17h20, 19h35, 21h50 
e 00h05; domingo 12h35, 14h55, 
17h20, 19h35 e 21h50.

Barigüi 8: Bezerra de Menezes 

– O Diário de Um Espírito (na-

cional) – drama – diariamente 
13h55 e 15h30.

Promessas de Um Cara de Pau 

(legendado) – comédia – diaria-
mente 17h15, 19h45 e 22h15.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Última Parada – 174 

(nacional) – drama – diariamente 
13h, 15h25, 17h50, 20h30 e 23h.

Estação 2: Espelhos do Medo (le-

gendado) – suspense – diariamen-
te 15h10, 17h40, 20h e 22h25.

Micos no Espaço (dublado) – 
animação – diariamente 13h20.

Estação 3: Ensaio Sobre a Ce-

gueira (legendado) – drama – dia-
riamente 18h30, 21h05 e 23h40.

Super-Heróis – A Liga da Injus-

tiça (dublado) – comédia – dia-
riamente 12h30, 14h30 e 16h30.

Estação 4: A Múmia – Tumba do 

Imperador Dragão (dublado) – 
aventura – diariamente 13h30.

Promessas de Um Cara de Pau (le-

gendado) – comédia – diariamente 
15h55, 18h20, 20h50 e 23h20.

Estação 5: High Scholl Musical 

3 – O Ano da Formatura – (du-

blado) – musical – diariamen-

te 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 
21h30 e 23h50.

Estação 6: High Scholl Musical 3 – 

O Ano da Formatura – (dublado) 
– musical – diariamente 12h10, 14h30, 
16h50, 19h10, 21h30 e 23h50.

Estação 7: As Duas Faces da Lei 

(legendado) – policial – diaria-
mente 13h10, 17h25, 19h45 e 22h.

Caçadores de Dragões (dublado) 
– animação – diariamente 15h35.

Estação 8: Corrida Mortal (le-

gendado) – ação – diariamente 
20h20 e 22h30.

Os Mosconautas no Mundo da 

Lua (dublado) – animação – diaria-
mente 12h20, 14h15, 16h10 e 18h.

Estação 9: Missão Babilônia 

(legendado) – ação – diaria-
mente 14h, 18h10 e 22h15.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Os Mosconautas no Mun-

do da Lua (dublado) – animação 
– sexta, 19h30; sábado, domingo 
e quarta 16h30 e 19h30; 
segunda, terça e quinta 
19h30.

Mamma Mia (legenda-

do) – comédia – sexta 21h, 
sábado, domingo e quar-
ta 19h30 e 21h; segunda, 
terça e quinta 21h.

Sala 2: Caçadores de 

Dragões (dublado) 
– animação – sexta, 
19h20; sábado, do-
mingo e quarta 16h e 
19h20; segunda, terça 
e quinta 19h20.

Busca Implacável 

(legendado) – ação – 
diariamente 20h50.
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 Vidavenida

Do chafariz ao viaduto
(por 

Mariana Lioto*
CASCAVEL | PR

Quatro quilômetros do chafariz da Praça do 
Migrante ao viaduto do Guarujá. O cinza es-
curo do asfalto, de três pistas que vão e três 
pistas que vêm, contorna o largo canteiro 
verde. Verde de vários tons, que em algumas 
épocas do ano é adornado pelas pequenas 
flores dos ipês que vão do branco ao lilás. 

As três pistas que vão levam à saída da 
Cidade para Foz do Iguaçu, ao Parque de 
Exposições, às várias indústrias movidas 
por mãos cascavelenses. Levam também 
ao Hospital Universitário que, apesar dos 
problemas que enfrenta, é referência em 
saúde pública para toda a região.

As três pistas que vêm, trazem as mãos 
cascavelenses que vêm trabalhar no Centro 
e em diversas partes da cidade. As mãos do 
Santos Dumont, que logo encontram as que 
vêm do Guarujá. Mais além chegam as do 
Santo Onofre e outras do Santa Cruz, que se 
unem às vindas do Alto Alegre e Pioneiros. 
Vêm todas as mãos, do viaduto ao chafariz, 
do chafariz ao viaduto, cotidianamente.

Mas o que dá vida a uma avenida não é o 
asfalto, não é o concreto das calçadas. Não é 
a expressão das placas de trânsito, nem o im-
perativo dos semáforos. Tampouco a grama, 
as árvores, as flores. O que dá vida à Avenida 
Tancredo Neves são as pessoas. As pessoas 
que por ali passam, rumo ao trabalho, estudo, 
compromissos ou simplesmente levando o 
cachorro para passear. O que dá vida à Ave-
nida são as pessoas que ali ficam, dedicando-
se aos mais diversos trabalhos. Algumas ve-
zes notados, algumas vezes esquecidos.

E a Tancredo, simplesmente Tan para os 
moradores, não se nega a acolher os mais 
diversos paradoxos. Notados e esquecidos 
ocupam suas margens. Acolhe no horário 
comercial o engravatado apressado que leva 
muitos papéis e precisa ir ao Fórum. Acolhe, 
nas madrugadas o rapaz de boné virado que 
busca um lugar para dançar e curtir.

Recebe, no horário da refeição, aquele 
que come o farto rodízio na churrascaria. 
E também recebe o que come um cachor-
ro-quente no carrinho. Completo, rapidi-
nho e ‘no capricho’.

Abriga, a qualquer hora, os saudáveis 
que saem do sedentarismo em caminha-
das ou que batem uma bola na quadra de 
areia. Mas abriga também os enfermos 
que necessitam de cuidados no PAC I ou 
no Hospital Universitário.

Democrática avenida.

Do chafariz ao viaduto, vidas que se cruzam 
num emaranhado de sentidos pulsantes.

Dia a dia

Caldo de cana e 
dedo de prosa

São cinco árvores robustas, enfileiradas 
por meia quadra da Avenida. Elas criam ge-
nerosas sombras sobre o gramado. Um 
dia o carrinho que abriga o engenho de 
caldo de cana está sob a primeira, ou-
tro dia mais adiante, sob a terceira. 
Semanas depois volta para a pri-
meira árvore. “É para preservar a 
grama”, explica Seu José.

De segunda a sábado, da uma 
da tarde até às 7 da noite, desde 
que não esteja chovendo, ele con-

versa com os clientes e serve o líquido refres-
cante e rica fonte de energia. O dedo de prosa 
é de graça, o caldo de cana R$ 1. E é a única 
banca onde se mantém a prática do “chori-
nho”. Para ter direito a ele, o procedimento 
é o seguinte: assim que seu copo for servido 
beba um grande gole de caldo de cana (mas 
o beba com vontade), logo Seu José volta e 
completa o copo novamente, como um prê-
mio, um gole a mais de doçura. 

Dos 64 anos de vida, mais de cinco ele gas-
tou moendo cana na Avenida Tancredo Ne-
ves. “Nunca tinha mexido com isso, até os 
clientes foram me ensinando, porque moer 
a cana é fácil, mas saber a receita pra deixar 
o caldo gostoso é outra história, fui apren-
dendo com o tempo”. A atividade começou 
desde que o trabalho na chácara ficou pesa-
do demais para ele. “Sabe perto do Floresta 
onde construíram as casas pro pessoal do 
Gramado? Então, lá era minha propriedade”. 
Três alqueires com pasto para alimentar as 
vacas de leite. Daí o vizinho vendeu para a 
prefeitura e ele acabou vendendo também.

- Dá pra tirar bem?

- Graças a Deus que sim – diz olhando o 
céu e levantando o boné com a mão direita 
– com o trabalho paguei o financiamento 
do engenho e dá para viver.

- E o senhor já foi assaltado alguma vez?

- Graças a Deus que não – novamente 
o boné sai da cabeça e revela os cabelos 
brancos, o gesto de Seu José se repetiria 
várias vezes durante a conversa –. Só uma 
vez que chegou um menino pedindo se eu 
tinha troco pra cinqüenta, a nota era falsa, 
falei para ele “pode tomar seu caldo de 
cana”, para não perder o troco.

Durante a conversa, um carro quase 
bate em um homem que fazia corrida e 
atravessou desatento a Avenida. O mo-
torista pára, não para ajudar o pedestre, 
mas para insultá-lo: “Não vê para onde 
vai não!?”. Seu José acompanha de perto 
a disputa pelo espaço entre pedestres e 
automóveis. Os semáforos e quebra-mo-
las não impedem que os motores avan-
cem como numa pista de corrida. 

Sapato mocassim, calça marrom com-
binando com as meias, jaleco branco em 
sinal de capricho. “Ah, tem muitas histó-
rias essa Avenida, a gente que vem aqui 
todo dia vê muita coisa”. Lembra de um 
acidente, “Eu não vi porque tava sentado 
ali, mas o carro bateu num casal que tava 
de moto e saiu arrastando... Na hora eu 
pensei 'o que que eu faço!?'”.

Chega um cliente e pede um copo grande. 
Começa a conversar, a voz é sufocada pelo 
intenso movimento dos motores no fim de 
tarde. É de Curitiba e está indo a Santa Te-
reza. A cadeira de lata, dessas de boteco, 
abriga, na avenida do interior, um cliente da 
Capital. A Tancredo abriga a todos.

Com duas filha já criadas, Seu José sempre 
trabalha sozinho. A esposa é doente 

e fica em casa, no Santo 
Onofre. Mas não pode 

reclamar, “Graça a 
Deus”, tem mui-

tos clientes fiéis, 
adeptos do cal-

do de cana e 
do dedo de 

prosa.

Noite a noite

“À noite ninguém fala 
nada, por mais que te-
nha acontecido”

A noite na Avenida esconde nomes e ros-
tos nas sombras. Conforme o relógio avan-
ça em direção à madrugada, o movimento 
diminui, os faróis são cada vez mais raros, 
alguns últimos pedestres e ciclistas se afas-
tam às pressas. Grande parte dos cidadãos 
de bem já largaram a rua e estão em casa 
na rotina de banho-janta-TV-cama. Salvo 
alguns estudantes que são obrigados a es-
ticar os compromissos até mais tarde. Mas 
a convenção social que determina a noite 
como horário para dormir e descansar não 
se aplica a todos. Na Tancredo, enquanto 
muitos dormem, outros têm a vida invertida 
e passam as noites a vigiar.

As centenas de luzes enfileiradas ao lon-
go da Tancredo não são capazes de ilumi-
nar todos os detalhes, nomes e datas que 
ficam obscuros, mas as histórias não dei-
xam de acontecer. “De noite os defeitos se 
ocultam”, já disse Ovídio. Durante a noite, 
quebrar o silêncio e detalhar os fatos é qua-
se como quebrar uma regra. A noite exige 
o silêncio, e os personagens da madruga-
da da Avenida são calados por ela. “À noi-
te ninguém fala nada, por mais que tenha 
acontecido”, disse em tom de despedida 
um dos que adentra a noite a vigiar.

Há mais de cinco anos ele vigia o patrimô-
nio estático, um dos postos de combustível 
da região, mas não consegue evitar o olhar 
sobre o que se move. Na rua tranqüila, qual-
quer movimento é percebido: 

Movem-se as prostitutas num sobe e desce 
constante. “A maioria são pessoas de bem”, 
mas já viu algumas que num descuido do 
possível cliente, entram no carro sem convi-
te e cobram para sair; 

Movem-se os carros contra a noite e, al-
gumas vezes, imprudentes, encontram ár-
vores, postes, outros veículos. A tragédia é 
inevitável. Dor e morte já quebraram a rotina 
de quem vigia a Avenida. E chamou o socor-
ro, que veio gritando no silêncio. E ligou para 
os parentes: “Infelizmente ela sofreu um aci-
dente”. “Depois da lei seca, diminuiu muito, 
80%, está mais tranqüilo”;

Move-se também a personificação da vio-
lência, que chega e dá voz de assalto. De 
carro, de moto, a pé. É passa a grana, que 
não te acontece nada. “Eu passo, vou fazer 
o que, né?”. Só no ano passado foram seis 
assaltos; este ano mais dois. Ele já parece 
estar acostumado, “trabalhar na noite é 
assim mesmo”, nem dá mais queixa, não 
adianta, quem trabalha na noite não con-
segue acreditar na luz. Por isso os postos 
não abastecem mais à noite, não vale a 
pena. “Um dia me fizeram deitar no chão, 
tava chovendo”. Apontam alguma arma e 
logo se vão com trocados trocar por pedra 
na boca mais próxima.

São histórias contadas gaguejadamente, 
já que é ousadia romper o silêncio da noite. 
Sem nome e sem data, mas com endereço: 
Avenida Tancredo Neves.

*Acadêmica de jornalismo
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