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Os textos de colaboradores e 
as opiniões neles expressas 
são de responsabilidade dos 
autores e não expressam a 
opinião do jornal.

A música percorre, se espalha e inunda os 
espaços em que reverbera, inclusive nossos 
lugares interiores. Música é algo feito de som 
e silêncio, matemática e movimento, racionali-
dade e sensibilidade.

A música fala à imaginação, principalmente a ins-
trumental: ninguém pergunta o que ela signifi ca – 
apenas ouve e sente.

É possível imaginar as cores de uma música? 
Existe música monocromática?

Para fazer essa experiência, vamos ouvir uma 
música instrumental e tentar distinguir os instrumentos 
que ouvimos. A idéia é relacionar o som de cada instru-
mento a uma cor. Que cores podem corresponder, na 
sua imaginação, ao som de uma fl auta doce?

Na primeira etapa da atividade, apenas ouvimos. Em 
seguida, pensamos no suporte que vamos usar. Pode-

mos, por exemplo, ter como critério 
a duração da música: se sua música 
é longa, o suporte é grande; se é cur-
ta, o suporte é pequeno. O suporte 
pode ser quadrado, redondo ou ter 
a forma que combine melhor com o 
que é percebido na música. Os ma-
teriais são variáveis, mas não pode 
faltar tinta (acrílica ou guache), pin-
céis e alguma superfície para pintar 
(cartolina, Kraft, papelão).

Depois disso, separamos as cores que 
encontramos na música e a ouvimos 
novamente, só que desta vez pintando 
os sons, isto é, espalhando as tintas con-
forme os ritmos, os tons, a distância e a 
proximidade do som.

Talvez seja preciso ouvir a música 
várias vezes para terminar a pintura. 
Novos estímulos podem ser desco-
bertos em cada escuta.

Smetakêie! Experimente!

*Exercício proposta no livreto MODERNOmam, 
referente a out/Nov/dez de 2008. P. 10.

Sons coloridos*

Qualquer união de duas pessoas por qualquer objetivo pode 
ser considerada uma associação. [Espaço reservado para que 
mentes com propiciedade às segundas interpretações deixem 
pareceres irrestritos]. Até “casamento” faz parte da sinonímia 
do termo “associação”. Para efeito de discernimento inicial, o 
Emblogado de hoje é voltado para a segunda acepção apre-
sentada pelo dicionário Houaiss: “grupo de indivíduos que se 
unem para uma fi nalidade específi ca e se mantêm coesos (...); 
entidade que congrega pessoas que têm interesses comuns”.

Tudo começou quando, por acaso, descobri a Associação 
dos Pintores com a Boca e os Pés (apbp.com.br), fundada em 
1956 por Erich Stegmann. Como o próprio nome já diz – uma 
característica, aliás, das associações –, a entidade agremia 
artistas incapacitados de pintar usando as mãos. Membros 
do mundo inteiro são “benefi ciados com a satisfação de po-
der ganhar o próprio sustento, independente de caridade”. 
Além disso, uma vez que se tornam sócios, o “trabalho deve 
ser de um padrão que possa competir em estética e base 
comercial com os trabalhos de artistas convencionais”. Além 
de um incentivo, um lugar para apreciar bons trabalhos. Veja, 
por exemplo, os cartões de natal que já estão à venda no site.

Foi o Google, enfi m, que me apresentou outras associações, 
tanto mais interessantes quanto mais intrigantes. A Associação 
Brasileira de Antropólogos (abant.org.br) me fez descobrir várias 
coisas sobre... antropologia! O óbvio ululante é anedota, mas o 
interessante são as teses compartilhadas, a possibilidade de 
contato com estudiosos do País inteiro, datas de cursos, even-
tos e afi ns. A propósito, muitas áreas possuem associações e as 
respectivas páginas na Internet, vale a pena procurar.

De interesse particular a esse caderno foi a Associação de 
Leitura do Brasil (alb.com.br), “um espaço privilegiado de aná-
lise e crítica das condições de leitura no País e lugar de luta 
pela efetiva garantia do exercício da cidadania pela maioria 
excluída”. Apesar de objetivos um tanto abrangentes e a não 
preocupação com o design do site, há o objetivo nobre de dis-
seminar a leitura por meio, por exemplo, do Cole (Congresso 
de Leitura do Brasil). Com um pouco de paciência, você en-
contra informações valiosas, como a venda da revista Leitura: 
Teoria & Prática, recheada de temas e autores importantes.

Uma de grande utilidade me pareceu a Associação Paulista de 
Albergues da Juventude (alberguesp.com.br), que disponibi-
liza a relação de albergues do Brasil e do mundo 
– são mais de 4 mil hostels nos cinco 
conti nentes fi liados à IYHF (Internati onal 
Youth Hostel Federati on). Informações 
de como conseguir descontos, roteiros, 
e a possibilidade de planejamento ante-
cipado de qualquer viagem. Muito úti l 

aos mochileiros e afi ns.

E ainda houve outras, que 
só pelo nome chamaram 
atenção: Associação Bra-
sileira da Propriedade Inte-
lectual (abpi.org.br); Asso-
ciação Brasileira de Estudos 
Medievais (abrem.org.br); 
Associação Brasileira do Pape-
lão Ondulado (abpo.org.br). A impor-
tância do acesso às informações 
é variada de acordo com interes-
ses muito particulares, mas não 
é possível dizer que qualquer as-
sociação é inútil. Por mais que não 
interesse a você, lembre-se de que 
ela existe porque ao menos duas pes-
soas possuem um interesse comum.

Há uma extensão de sentido quan-
do falamos em dicionário. E, apesar 
de parecer uma afi rmação óbvia, não falo apenas da compila-
ção de unidades léxicas de uma língua em que cada uma des-
sas unidades é destrinchada, explicada, comparada, substitu-
ída, contraposta, exemplifi cada, datada, classifi cada... O que 
há em presença fi rmada hoje é a extensão de possibilidades 
de criação a partir da fundamental idéia de dicionarizar. São 
idéias transpostas na intenção de reunir termos ou mesmo 
características de determinadas áreas que não só as referen-
tes a vocábulos e afi ns. Uma necessidade de apresentar-se ao 
mundo por meio de explicações que se pretendem até certo 
ponto objetivas na tentativa de dizer: “oi, há algo aqui”. Hoje, 
as amorosidades são compiladas e citadas.

O Dicionário de Símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, 
formas, fi guras, cores, números (José Olympio, 18ª edição, 
2003, 996 p.), de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, foi o pri-
meiro a ser visto durante a visita ao Sebo Arca (Rua Castro 
Alves, 1.908). Era o destaque da prateleira dos dicionários, 
que saltou aos olhos tanto repleta quanto variada. Em meio 
aos tantos redutos de palavras em português, inglês, espa-
nhol, francês, alemão, entre outras, o Dicionário de Símbolos 
foi um achado. Em bom estado de conservação, o livro está 
por módicos R$ 69, e traz contribuições importantes para 
quem estuda cultura, semiótica e afi ns. É um dos mais men-
cionados principalmente no meio acadêmico.

Em busca da diferença, o encontrado foi o Dicionário de Angli-
cismos e de Palavras Inglesas Correntes em Português (Elsevier, 
2006, 389 p., R$ 30), de Agenor Soares dos Santos. A pesquisa 
interessante sobre um assunto sempre feito dúvida apresenta 3 
mil verbetes com sinônimos, defi nições e exemplifi cação. O autor 
organiza o dicionário usando as conclusões a que chegou como 
categorias de análise. Elenca empréstimos semânticos com a 
desinência -ing; traduções de empréstimos; decalques de sintag-
mas e de siglas; palavras de origem inglesa recebidas do fran-
cês; criações brasileiras; e falsos anglicismos. Há ainda anglicis-
mos de possível criação paralela ou simultânea, palavras-valise 
(formadas por duas palavras ou parte delas), epônimos (pessoa 
ou objeto que dá nome a outra coisa) e marcas registradas, além 
da mudança de classe de palavras. Saiba, por exemplo, por que 
é preferível substituir “performance” por “desempenho”.

O que inspirou o Mundo Sebo de hoje 
vem na última indicação: Ducasse de 
A a Z – Um dicionário amoroso da co-
zinha francesa (Ediouro, 2005, 285 
p.), de Alain Ducasse, com tradução 
de Hortência Lencastre. A exposição 
na vitrine principal do sebo não dei-
xava à mostra a sutileza que o livro 
carrega. Aos 52 anos, o chef Alain 
Ducasse tem 21 restaurantes em 
oito países, uma cadeia de hotéis 
e uma editora responsável pela 
publicação das enciclopédias de 

gastronomia que faz. Empresto al-
gumas considerações do jornalista Pe-

dro Landim, que escreve o Boca no Mundo 
para o Portal Terra: “Um sujeito que che-

gou ao topo e resolveu ir além. Tem 14 
estrelas no Guia Michelin, o oráculo 
da gastronomia mundial. Estima-se 
que dê a volta ao mundo seis vezes 

por ano para tocar os negócios. Seu 
paradoxo: praticar a gastronomia de 

alto nível, que é essencialmente artesa-
nal, artística e até certo ponto minimalis-

ta, em escala industrial e global”.

Análogos
e díspares

Amorosidade 
compilada

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

FAÇA DO

ALT A SUA

PÁGINA INICIAL

www.gazetaalt.com

Segunda-feira

Sábado - 9 h

episódio 30Guerra

Olha, que legal.Vai sim. Com issoeu vou poderexplorar aindamais todos vocês.mwahahahah

Galera, é o seguinte,

na quinta e na

sexta-feira vou participar

de um estágio de

correspondente de

assuntos militares, o.k.?

HE-HE-HE

Vamos ver o que

ele diz agora.
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(por 
Tiago Aramayo*
CASCAVEL | PR

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR
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O que eu mais gosto na língua é 
a ousadia. Pare aqui e pense. Eu 
estou prestes a iniciar uma con-
versa intelectualóide ou uma bem 
vulgar? As duas, é claro!

A língua me oferece tantas ca-
madas, caminhos, cantinhos que 
até o próprio vocábulo tem esse 
poder ambíguo que tanto deleita 
mentes malsinadas. E por que 
trocar o prazer oculto da ambi-
güidade pelo marasmo da cer-
teza? Jamais! A língua foi feita 
para ser usada. E, cá entre nós, 
eu adoro o uso da língua, que é 
tão mais rica quanto diversa. Ou 
no primo castelhano, más rica 
cuando diversa. Rá!

Antes de converter esse texto 
em um tributo à ambigüidade, 
falemos de assuntos correlatos. 
Perversão é bom, mas tem hora e 
lugar. O léxico não é a casa da tia 
Elfa, onde você só come as mo-
radoras que o seu bolso alcança. 
É gratuito. Está aí, à disposição. 
Mas quando a esmola é demais 
o santo desconfi a. Então a gente 
prefere não usar para não acabar 
se ferrando.

Pois deveria. Vocabulário é co-
nhecimento e conjuga qualidades 
para os mais diversos fi ns. Bem 
usadinho dá até para ganhar di-
nheiro com isso. Tenho uma ami-
ga turca que transforma qualquer 
coisa em dinheiro. Mas se o tem-
po urge para ti, nós temos a so-
lução! Somente nesse domingo: 
use o sinônimo e ganhe um ponto 
no salvamento da humanidade. 
Eu começo. “Remição” da huma-
nidade! Uhú!

Depois é só disseminar e passar a 
usar nas orações. Sente só. Não me 
chames de purista pensando que 
vais me ofender. Eu prometo não 
conotar nenhum valor simbólico ne-
gativo ao te chamar de liberal. Prosti-
tuir-se é um direito teu, e passivo de 
remição. Mas se é para ser simplista, 
ao menos o faça com propriedade. 

Tenho certeza de que tu 
também já fi zeste o Ma-
chadão revirar no túmulo 
alguma vez. Tudo bem, 
acontece. O deus da lin-
guagem é misericordioso. 
Basta tu te arrependeres 
e aceitares o uso correto 
da língua, que, bem usa-
da, é uma delícia.

* Jornalista

“Bom-dia” tem hífen, “onde” 
designa lugar e “através” sig-
nifi ca passar de um lado a 
outro. Pronto, falei.

E isso não vale somente 
para escrever. Ando meio 
“p” da vida com o discur-
so oral também. É difícil 
o dia em que eu não sou 
bombardeado com uma 
saraivada de “subzidiar”, 
“rúbrica”, “fênics”... Eu 
não sou obrigado. Dêem 
férias aos meus ouvidos. 
O vocabulário ajuda até 
nessa hora. Se não sabe 
falar, usa um sinônimo! 
Tinha uma prima que não 
conseguia falar “panifi ca-
dora”. Era um tal de “pa-
fi nicadora” pra cá, “pafi ni-
cadora” pra lá. E o bullying 
comendo solto. Aí ela des-
cobriu a “padaria” e viveu 
feliz para sempre.

Não estou dizendo que eu 
não erre. Já coloquei vírgu-
la em lugar que não devia, 
usei palavreado chulo e 
acentuei meu “r”, porque 
ele é retrofl exo mesmo. A 
diferença está entre errar 
e aprender, e errar e achar 
que é bonito ser feio. Sín-
drome de Batoré aqui, não! 
Aprender sempre e amole-
cer jamais. Então adoremos 
o poder lexical, idolatremos 
a polissemia, brindemos as 
fi guras de linguagem, beba-
mos à (insira aqui qualquer 
recurso lingüístico, porque 
beber é sempre bom).

“No reino de água de sal
             de mãe Iemanjá”*

Era pas-
sado da hora 

já. Meus passos 
ligeiros já não eram 

o sufi ciente para avan-
çar o quanto pretendia. 

Calcava, a cada centímetro 
pisado, o hálito sujo dos pés que 

não eram lavados há dias. Caminha-
va sem parar há semanas, eu acho. Era 

uma rebeldia interna. Queria me mexer, 
tentar deixar o vento da noite levar o pou-
co de sobriedade que ainda me restava. 
Ao contrário do que desejava, lentamen-
te minha frugalidade retornava a mim. 
Minha fuga era vã. Não havia para onde 
correr e nem onde me esconder. Onde 
quer que eu esteja alguém sempre me 
apontará e me ridicularizará. Deixar-se 
derrotar poderia ser o mais fácil, mas 
não: pouco mais de 15 graus, mante-
nho a cabeça erguida. Damião, o perso-
nagem que me inspira, também o fez. 
Avançou ruas pela capital maranhense 
e desse caminhar de apenas uma noite, 
Josué Montello escreveu Os tambores de 
São Luís (Nova Fronteira, 1975, 672 p.). 

Conciliação
“Até ali os Tambores da Casa-Grande 

das Minas tinham seguido seus passos, 
e ele via ainda os três tamboreiros, no 
canto esquerdo da varanda, rufando 
forte os seus instrumentos rituais, com 
o acompanhamento dos ogãs e das ca-
baças, enquanto a nochê Andreza Maria 
deixava cair o xale para os antebraços, 
recebendo Toi-Zamadone, o dono do lu-
gar”. O passo de Damião era marcado 
pelo bater da percussão ritualística do 

candomblé. Ao cruzar a ci-
dade naquela noite se 
depara com uma cena: 
um negro e um branco 

m o r t o s 
em um bar 

qualquer. A 
imagem acom-

panha Damião, 
também negro, pelas 

ruas naquela caminhada. 
É a partir desse fato corri-

queiro de uma cidade já urba-
nizada do início do século passado 

que Montello vai contar aproximada-
mente 80 anos de história do Maranhão 
e do acesso do negro à nova sociedade 
que se instaurava pós-1888.

“Pela excitação de quantos ali esta-
vam, Damião reconheceu num relance 
de olhar, que outros negros sentiam o 
mesmo que ele sentia. [...] Ali reencon-
travam seus deuses, seus cantos, seus 
irmãos”. A Casas das Minas onde Da-
mião professava a fé nos deuses africa-
nos. Tanto na fi cção de Montello quanto 
na realidade de São Luís, a Casa das Mi-
nas é fi rmada por diversos autores como 
a “resistência mais fi el de uma seita reli-
giosa africana”. É na Casa das Minas que 
os personagens negros do romance vão 
reafi rmar as raízes da Mãe África. É nes-
se lugar de valor simbólico que podiam 
expressar-se e ser de verdade. 

Outro aspecto que aparece bastante 
evidente nesta obra é o sincretismo re-
ligioso. Para poder fazer sobreviver a fé 
negra, os escravos usaram de meios le-
gais para dissimular aos olhos brancos 
as crenças nos deuses africanos: fundi-
ram as crenças negras com o catolicis-
mo. Usando os ícones e a simbologia 
católica eles mantiveram viva a mística 
de diversas seitas como candomblé, 
umbanda e quimbanda. Depois dessa 
tentativa vitoriosa de esconder os ritos, 
não foi mais possível a desvinculação 
dessa simbiose religiosa que até hoje é 
observada no Nordeste. 

Atabaques
Não me detive aos casarões descritos. 

Nem mesmo à opulência da aristocracia 
açucareira. São Luís é o palco principal 
pelo qual mais de 400 personagens se 
revezam para dar ação ao romance de 
Montello. Ele não quis em momento al-
gum tentar analisar a descrição de arro-
gância e de poder das classes altas da 
sociedade do fi n-de-siècle. Muito mais 
que a descrição da sociedade, Montello 

buscou no ro-
mance, tombado 

pela Unesco como 
Patrimônio Cultural da 

Humanidade, mostrar a as-
censão social e intelectual do 

negro na sociedade do início da Re-
pública e mesmo no momento atual.

Damião, após ser alforriado, parte para 
a capital maranhense para se tornar reli-
gioso. Na própria Igreja encontra barrei-
ras intransponíveis que o impedem de 
completar a carreira religiosa. Do semi-
nário sai para tentar a vida como profes-
sor, e ali, vivendo numa capital ainda es-
cravocrata, sente-se na responsabilidade 
de vencer como negro e auxiliar outros a 
fugir do auspício da morte. 

Torna-se professor e passa a trabalhar 
em prol do que acredita. Damião é fi gura 
de toda uma raça que não exatamente 
antes da escravidão, mas principalmen-
te depois da abolição, sofreu maus bo-
cados para ingressar no meio social vi-
gente. O romance em trechos relata a 
situação dos alforriados que saíram do 
campo e vieram para a capital formando 
cinturões de fome e falta de abrigo, pos-
teriormente dando origem a periferias. 
Esses negros desesperados talvez pela 
necessidade de comer e beber, a falta 
de qualifi cação, o não domínio do por-
tuguês, entre outros fatores, só serviam 
para os serviços considerados mais bai-
xos pela sociedade européia católica ci-
vilizada. Damião é o herói dessa gente. É 
a memória da raça em todo o romance. 
Aquele que enfrentou leões e dragões 
para superar toda uma onda arrasadora 
que não permitia avançar naquele mar 
de constrangimentos e preconceito. 

Os tambores de São Luís, antes de 
ser uma exímia obra, é uma parábola. 
A história da sobrevivência, não apenas 
do negro na sociedade repressora e con-
servadora, mas de outras minorias que 
buscam sair do sufoco. Sejam minorias 
raciais, religiosas, de costumes ou de 
opções. Montello quer desmistifi car a 
idéia absurda de desprezo aos costu-
mes e religiosidade negra. Damião, o 
escolhido, é o profeta do autor. 

Quase três anos sem Montello
Josué Montello morreu no dia 15 de 

março de 2006, aos 88 anos. Era o mais 
antigo integrante da Academia Brasileira 
de Letras, para a qual foi eleito em 1954, 
aos 37 anos. Ocupava a cadeira 29. Foi 
presidente da instituição de janeiro de 
1994 a dezembro de 1995. Entre as 
obras que escreveu, estão Os degraus do 
Paraíso (Nova Fronteira, 1986) e Cais da 
Sagração (Nova Fronteira, 1996). Além 
dessas, deixou ao Brasil outras cem.

* Lenine e Sérgio natureza
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“Gosto da músi-
ca instrumental 
porque ela não é 
a representação 
de um mundo, 
de um sentimen-
to, de uma vida, 

mas porque ela pode ser o meu 
mundo, meu sentimento e a mi-
nha vida. Eu quem dou um sen-
tido para ela”. Essa é uma das 
mais belas respostas que tive à 
pergunta que fiz a cinco pessoas 
em pleno Calçadão da Avenida 

Brasil. Franciele Almeida, psicóloga e cantora, é 
a responsável por ela.

E você, gosta de música instrumental? Ricardo 
de Alencar, técnico em informática e guitarrista 
de garagem não gosta tanto assim. “Às vezes. 
Mais quando ela se preocupa em expressar algu-
ma coisa; menos quando é mera demonstração 
de virtuosismo”.

“Eu gosto quando ela vem desses dois jeitos”, 
emenda o amigo Tiago Medeiros, biólogo e ou-
vinte assíduo. “Depende do momento. Às vezes 
quero saber o quão longe pode chegar a técnica 
ou mesmo a subversão da própria técnica. E ou-
tras horas quero apenas curtir, que o som soe 
legal aos meus ouvidos”.

Assis João da Silva, morador de rua, não titu-
beia. “Música instrumental? Sem voz, é isso? Se 
é isso, é o lugar onde esquecemos o quão injus-
ta são as pessoas. As letras adoram falar disso, 
de tristeza, de ódio, de raiva...”.

Leandra da Silva Costa, gerente de loja, é dire-
ta. “Não entendo nada de música instrumental. 
Acho que tem de ser músico para ver a graça. 
Quero ouvir o que os outros têm a dizer. A letra 
para mim é muito importante”. A artista plásti-
ca Lucélia Silva a contorce. “Mas música instru-
mental tem letra, mas ela se revela só aos ouvi-
dos que querem ouvir”.

Música para uma conversa
no banco da praça

Então a porta da redação do ALT foi aberta 
bruscamente e um vozeirão chegou chegando. 
“O que está acontecendo aqui, posso saber?”. 
Olhamos apavorados. “Será quê...?”. Amigo nos-
so de cada dia dando o ar da graça numa sem-
pre bem-vinda visita. “Como vai, Marquinhos, o 
que conta de novo?”. “Beleza, cara, na correria 
de sempre, e por aqui?”. “Idem, entre uma Coca-
Cola e outra. Bom aparecer, precisamos conver-
sar sobre o Viva o Som”. “Vamos lá”.

“É agora de 12 a 14, não é?”. “Isso mesmo”. 
“Do que se trata exatamente?”. “O projeto Viva o 
Som é um festival e projeto cultural, que mistura 
música instrumental e artes visuais”. “De onde 
veio a idéia?”. “Do Calendário do Som, que é um 
livro do Itaú Cultural, produzido pelo Hermeto 
Pascoal. Ele compôs 365 músicas, uma para 
cada dia do ano. E a frase ‘Viva o Som’ é do Her-
meto, ele sempre dizia isso ao fim dos shows. É 
uma celebração à vida e à música”.

“O Hermeto é uma das suas grandes infl uências, 
não é?”. “Sem dúvida, ele é um dos grandes nomes 
da nossa música, se não o grande nome... e do mun-
do. E aí nesse livro tem uma composição chamada 
Desenho Musical, e então estou desenvolvendo uma 
série de desenhos com a criançada, sobre a perspec-
tiva do desenho musical. Estou apresentando novos 
sons a eles, essas outras sonoridades e eles estão 
criando em cima”. “De que crianças você fala?”. “Alu-
nos de 1ª a 4ª série do Caic [Centro de Atendimento 
Integrado à Criança] do Santa Cruz”. “Muito legal a 
idéia”. “E a resposta delas tem sido muito 
bacana, tanto que parte do La Bodeguita, 
onde vai rolar o evento, vai estar decora-

da com os desenhos dos 
alunos”. “Poxa, legal. 
Você diz parte por que 
haverá outras exposi-
ções?”. “Mais duas. Uma 
delas é do Néri Pessoa... 

é que 
a s s i m , 
este ano 
o Bra-
sil está 
c o m e -

“Na música, o 
próprio silêncio 
tem ritmo”*

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

morando os 50 anos da Bossa 
Nova e nós, na segunda noite 
do evento, faremos uma ho-
menagem à Bossa. E então a 
Gra [Graciele Weiler, técnica 
cultural do Sesc Cascavel) conseguiu trazer fotografi as desse 
grande artista, que viveu esse momento e inclusive era amigo 
do Vinicius de Morais, se não me engano, e tal. Então teremos 
várias fotos desse momento musical, dos protagonistas”. “E a 
terceira?”. “A terceira exposição é da cascavelense Thania Cris-
tina, que sempre foi uma grande amiga e apoiadora do cenário 
musical, sempre participou do Circuito OFF...  e ela fi cou dois 
ou três anos na Europa e algumas das fotos que ela fez durante 
esse período estarão lá no bar também”.

“É interessante este momento musical que Cascavel está 
passando, não é…?”. “Está muito bacana. Estamos passan-
do pela melhor fase que já tivemos na área de música, seja 
pela variedade de sons, pelo público crescente, pela quan-
tidade de lugares que estão surgindo... Agora, falando de 
música instrumental, ainda estamos engatinhando, mas o 
cenário está crescendo, sou muito otimista quanto a isso”.

“E esse crescimento se deve a quê?”. “Pela quantidade 
de eventos, tipo o Circuito OFF, o Festival de Música de 
Cascavel, o Cascavel Jazz Festival... esses eventos fazem 
com que as pessoas percebam o que está acontecendo. 
O Mário de Andrade falava que o brasileiro é estrangeiro. 
Sabe mais o que está rolando lá fora, no exterior, do que 
aqui”. “E tem razão. Quando se fala em cinema é assim 
mesmo”. “Sim, na música é o mesmo caso”. “Os próprios 
músicos daqui não sabem o quão rica é a nossa história 
musical”. “Pois é, já passaram por Cascavel gigantes”. “O 
próprio Hermeto Pascoal esteve aqui em 2002, lembra?”. 
“Claro. Vamos lembrar, quem mais?”. “Ah, Paulo Moura, 
Arismar do Espírito Santo, Tomas Klausem...”. “O Diego 
Guerro, o Endrigo Bettega”. “Mario Conde, Glauco Solter, 
Gabriel Grossi, Daniel Sá, Jane Duboc, Alex Buck... e por aí 
vai. Há alguns anos até tínhamos um movimento musical, 

mas não era 
um cenário 
c o n s i s t e n t e , 
f o r t a l e c i d o . 
Hoje somos re-
ferência para 
toda a região. 
E isso não só na música, mas 
também em outras áreas artís-
ticas e econômicas”.

“E o que podemos esperar 
para o próximo ano?”. “Então, 
há ainda outro projeto, que se 
somará ao Viva o Som, que se 
chama Gig – Ensaio e Som, é uma espécie de 
ensaio aberto. Vai rolar dentro do Sesc a par-
tir de março do ano que vem”. “O que falta ao 
projeto?”. “O projeto já está pronto e vai acon-
tecer, só estamos esperando passar o ano”.

“Por acaso já estariam acertados alguns no-
mes, alguns convidados para participar des-
te ensaio aberto?”. “Sim, sim, por exemplo, a 
Sinfonética Comunitária Flutuate, o baixista 
carioca Adriano Giffoni, Dudu Maia, Daniel 
Santiago, Arismar do Espírito Santo...”. “Será 
aberto ao público ou somente a pessoas ins-
critas no Sesc”. “Não, será aberto a todos os 
músicos e à população. No começo do ano, já 
teremos mais informações”.

La Bodeguita Rock n’ Roll

Bar alternativo e cada vez mais espaço cultu-
ral. Será palco do Viva o Som. “Cascavel não tem 
muitos espaços culturais, bares mesmo há pou-
quíssimos com essa abertura. E na promoção de 
eventos estamos praticamente reféns da Secre-
taria Municipal. Então, essa é minha contribui-
ção”. “E o que ganha com isso?”. “Gosto muito 
de música, das artes plásticas, do teatro. Influ-
ência da minha mãe, Jane Garcia, ela montou 
a primeira galeria de arte de Cascavel. E gosto 
muito do rock n’ roll. Em Cascavel, o rock n’ roll 
está morto e quem é rock n’ roll é fiel. Ganho 
esse público com o qual me identifico, esse pú-
blico tem uma cabeça aberta”.

Raphael Garcia é proprietário do La Bodeguita 
há pouco mais de dez meses. E de lá pra cá, mú-
sica é bebida certa a todos os gostos. Quem for 
por lá às quartas e sextas-feiras, terá de bande-
ja rock, blues, jazz, pop/rock, samba/rock... “Só 
não entra pagode e sertanejo”. Logo terá música 
no sábado também. Outra idéia é que na terça 
e na quinta-feira tenha Stand Up Comedy. “Há 
alguns dias teve uma esquete de teatro aqui, 
chamada Ahan. O pessoal adorou”.

“E você é musico ou desenvolve alguma outra 
atividade artística?”. “Não, não, sou somente um 
apreciador”. “Que mudanças você nota com a re-
alização dessas apresentações locais?”. “Esses 
jovens artistas tem buscado fazer mais e mais. 
Por isso são tão importantes espaços culturais. 
Essas pessoas buscam se profissionalizar, de-
senvolver o talento que tem”.

PROGRAMAÇÃO

12/11 (quarta-feira) – 21 horas

Caldo de Cordas e Fólio “Duo” convida o bate-
rista Lucas Sangalli.

13/11 (quinta-feira) – 21 horas

Homenagem aos 50 Anos da Bossa Nova.

Matita Perê “Combo” - Samba/Jazz 
convida a cantora Suzana Assman.

14/11 (sexta-feira) 
– 23 horas – Show 
especial

Marquinho Damasce-
no “Trompet Quartet” 
convida Endrigo Bet-
tega e 
M á r i o 
Conde.

*Cláudio 
de Souza
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Naquele ano po-
deria ser defi nido o 
festival como uma 
revolução nos meios 
culturais da cidade 
de Cascavel, no Oes-
te paranaense. Para 
uma cidade conhecida 
nacionalmente por even-
tos ligados à agricultura e 
à pecuária, tentar fazer os 
olhares do País se voltarem a 
esse cinturão da soja com ou-
tras intenções seria a tarefa mais 
difícil a ser feita. A reunião de bateris-
tas que acontecia desde 1993 ganhava 
mais espaço nos solos agricultáveis. Era 
preciso um novo nome para o encontro e 
que este encontro atingisse uma parcela 
maior de pessoas e não se restringisse 
somente aos músicos. 

Em 1999, buscando apoio na região e 
até fora do Estado, o evento de bateris-
tas até então conhecido como Encontro 
de Bateristas do Cone Sul passou a se 
chamar Cascavel Jazz Festival. Seria 
não mais o reduto secreto dos bateris-
tas, mas a profusão musical instrumen-
tal que tomaria conta da esquecida ci-
dade. Nas palavras do coordenador do 
curso de música da Unipan, professor 
Cilas Rocha, com o cascavel Jazz fes-
tival, “em termos culturais e musicais, 
Cascavel entrou para o rol das grandes 
capitais como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte que monopolizam esse 
tipo de evento cultural e musical”.

A partir desse feito inédito no interior 
do Estado, não somente os trilhos da 
locomotiva que escoa a produção agrí-
cola passam por aqui. Desde então, os 
trilhos da música instrumental brasileira 
estenderam os caminhos até Cascavel, e 
a estação do jazz foi construída naquela 
ocasião. Os holofotes de todo o País se 
voltaram para esses confi ns. A atitude 
visionária dos criadores resultou na pre-
sença de músicos consagrados nacional 
e internacionalmente. No primeiro ano, 
nomes como Dinho Gonçalves, Roberti-
nho Silva e Hélio Brandão fi guraram en-
tre os músicos. Começava uma nova era 
para Cascavel, o século 20 praticamente 
fi ndava com o nascimento do festival 
que elevou a cidade à categoria de inte-
grante do circuito do jazz brasileiro.

O rompimento entre a estagnação musi-
cal e a fama do dia para a noite incumbiu 
os idealizadores de uma responsabilida-
de tamanha. Não era mais um encontro 
de bateristas e outros músicos afi ciona-
dos pela boa qualidade musical. A res-
ponsabilidade a partir dali seria latente. 
Não eram somente músicos: Cascavel e 
a região descobriram a boa música. “Não 
existe interesse econômico ou político 
por trás do festival. É uma questão de or-
dem pessoal. É a música pela música. Fo-
mos pioneiros no País em criar um festival 

totalmente 
voltado a mú-
sicos nacionais. Só 
temos satisfação por ver o cres-
cimento desse grandioso projeto”. Nas 
palavras do idealizador Willian Fischer o 
festival mais parece a realização do so-
nho de um músico. Realmente é.

Os anos foram passando, e em 2003 
uma novidade: Willian Fischer conse-
guiu o selo outorgado pelo Minc (Mi-
nistério da Cultura) da Lei de Incentivo 
à Cultura. “Enviei diversos documentos 
para o Minc até conseguir. O que mu-
dou é que com o aval dessa lei, o apoio 
de empresas e até mesmo pessoas ao 
festival melhorou. Com isso patrocínios 
fora do Estado também surgiram. O in-
teresse das pessoas em apoiar eventos 
com a aprovação da Lei de Incentivo à 
Cultura é o abatimento no imposto de 
renda e essa ajuda é fundamental”. 

Por ano, Fischer recebe aproximada-
mente 50 CDs de músicos que têm in-
teresse em participar do festival. Uma 
rápida pesquisa no site Google permite 
ver a trajetória de diversos músicos que 
citam o Cascavel Jazz Festival nos currí-
culos. Como descreveu o professor Cilas: 
“A indústria cultural do País ligada à mí-
dia apenas valoriza o que vende. Não há 
como o Festival concorrer com a Expovel, 
por exemplo. O público vai aonde a mídia 
indica. O Cascavel Jazz festival é a opor-
tunidade que músicos do Brasil têm para 
mostrar o trabalho desenvolvido. Não é 
somente uma apresentação musical de-
vido às atividades paralelas. O público 
tem a oportunidade de estar em contato 
com os músicos e participar das ofi cinas”. 

Antes deste ano, 2005 foi a última edi-
ção do Festival. Willian Fischer, durante 
os dois anos de pausa do projeto, esteve 
à frente da Secretaria de Cultura do Muni-
cípio e preferiu deixar o festival em stand 
by. “Não tinha tempo para me dedicar ao 
festival. Para essa edição comecei a orga-
nizar tudo há 12 meses, é muito trabalho. 
Outro motivo foram as questões éticas 
ligadas ao cargo que desenvolvia, nunca 
quis que isso parecesse ser para benefí-
cio próprio. Agora, longe da secretaria há 
um tempo, pude retomar”. A paixão pela 
música instrumental fi ca clara nas pala-
vras do criador. Cogitar a possibilidade 
de ter deixado esquecido o projeto pare-
ceria uma ofensa caso perguntasse. “O 

jazz tem um 
signifi cado mu-

sical que é universal. 
São diversos elementos musi-

cais que o compõem, diversas vertentes. 
O que muda é a linguagem usada. O jazz 
não é seletivo nem eletivo, é música para 
todos, de qualquer idade e de qualquer 
classe social. Ele é diverso”. 

Quinta-feira deverá ser memorável. O 
Centro Cultural Gilberto Mayer será inva-
dido pelas cordas e metais. No cardápio 
musical: Duofel, Trinca Di Cabum, Dr. 
Cipó, Mazinho, Nosso Trio e Xquinas. Ou-
tro diferencial do Cascavel Jazz Festival, 
além de trazer somente renomes da nos-
sa música, é a acessibilidade que oferece 
aos ouvintes. As palavras de Fischer, mú-
sica para todas as classes. As do músico 
e produtor Luciano Veronese, por sua vez, 
são as seguintes: “O Cascavel Jazz trouxe 
música instrumental onde não havia esse 
costume. Numa região colonizada por 
gaúchos, onde a tradição sulista ainda é 
muito forte. Hoje Cascavel é conhecida 
como pólo da música instrumental no 
Brasil, de fácil acesso a todos”. 

Continuou o produtor contando quan-
do visita outras cidades do País em en-
contros de músicos e se revela conheci-
do por ser oriundo de Cascavel, popular 
no meio instrumental. “O melhor desse 
festival é fazer a população conhecer 
a música brasileira, que é muito rica e 
criativa, uma das melhores do mundo 
nesses aspectos. Os músicos que vêm 
até aqui são de grande importância 
nesse meio, entretanto, desconhecidos, 
pois não têm espaço na mídia. A boa 
música estará aqui nesta semana”.

O respeito ao festival, como já citado, ul-
trapassou os limites da soja e se expandiu 
para outros confi ns. A participação em 
outras edições de músicos respeitados 
no Brasil fez com que a fama desse fes-
tival fosse tomada como série e de quali-
dade. Concordam nesse aspecto músicos 
que já vieram aqui e deixaram depoimen-
tos para o endereço eletrônico do festival 
e os que vêm pela primeira vez. É o caso 
de Leandro Lui, do trio de bateristas Trin-
cadicabum, que disse estar ansioso para 
tocar no festival. “A mídia televisiva de 
grande alcance não divulga esse tipo de 
música. Ela divulga algo que é muito mais 
fácil de ser digerido e entendido, o que 
torna mais fácil a venda. Não que este 

tipo de música não 
seja algo que deva 
ser escutado, mas as 

pessoas deveriam ter 
a opção de poder ouvir 

outros tipos. O que toca 
na rádio é geralmente 

música para as massas e 
o espaço que se tem para a 

música instrumental, seja ela 
popular ou a música de concer-

to, é muito pequeno. O Cascavel 
Jazz Festival preenche um pedaço 

desta lacuna, é um festival muito impor-
tante, inclusive para as demais regiões. 
Aqui em São Paulo é muito respeitado, 
pois sabemos que é um Festival sério e 
que traz atrações de qualidade”.

O jazz, como afi rmou o idealizador do 
Festival, Willian Fischer, tem um signifi -
cado musical universal. 

Ele se tornou universal, e não apenas 
o americano. Em diversos países, há 
representantes importantes dessa mú-
sica. “Jazz é sinônimo de improviso, dá 
muito mais liberdade do executante se 
expressar. O instrumentista é quem tem 
maior destaque, diferentemente da mú-
sica de concerto em que o compositor é 
a estrela maior. Em uma Orquestra Sin-
fônica, o instrumentista pode expressar 
a musicalidade, mas a música escrita 
é a mesma. Quando um violinista, por 
exemplo, executa uma obra sinfônica, 
ele se expressa à maneira que ele en-
tende que soará melhor para aquela 
música, mas será a mesma música 
seja aqui, no Paquistão ou na Sibéria. 
No jazz, o instrumentista muitas vezes 
recria a música por meio do improviso. 
Ele pode executar a mesma música por 
várias noites seguidas, que na essência 
será a mesma música devido à harmo-
nia e ao formato, mas o improviso a tor-
nará uma nova música a cada noite, a 
cada execução, e é isso que torna o jazz 
tão interessante, tanto para o executan-
te quanto para o ouvinte”. 

Ouvidos atentos para os três dias de fes-
tival. Metais e cordas serão destaques.  

Confira a programação:

13/11 Quinta-feira – Duofel e Trinca-
dicabum; 14/11 Sexta-feira – Dr. Cipó 
e Mazinho; 15/11 Sábado – Nosso Trio 
e Xquinas, as três noites no centro Cul-
tural Gilberto Mayer. Workshop, cursos 
e palestras ocorrerão durante os três 
dias. Para se inscrever basta acessar o 
cascaveljazz.com.br. As entradas custa-
rão R$ 20, estudantes e qualquer pes-
soa que apresentar um documento com 
foto pagarão apenas R$ 10. Todo o lucro 
será repassado para a Fundação Canal 
20. Patrocinam este evento a RMV, John 
Deere, Konrad Caminhões e Plantar.

N
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(por 
Oniodi Gregolin
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Shine – Brilhante
(Shine)

Scott Hicks

Geoffrey Rush, Lynn

Redgrave, Chris Haywood,
Alex Rafalowicz

Oscar (ator + 6 ind.), Globo 

de Ouro (Ator + 4 ind.), Bafta 

(ator e som + 7 ind.), Toronto 

(Metro Media e People’s Choi-

ce) e Roterdã (audiência). 

130 min.

Austrália, 1996. Cor

MICHAEL JACKSON

25th Anniversary of Thriller

2008

Pop

Indicado por:

Raphael Napolitano

Um drama biográfi co sobre a vida do pia-

nista David Helfgott. Aclamado pela crítica 

mundial e vencedor de dezenas de prêmios, 

este fi lme é uma obra de arte na qual o fato 

de o próprio Rush ter tocado piano está en-

tre os aspectos menos surpreendentes.

Quando criança, Helfgott (Rush) se re-

vela um prodígio no piano e então passa 

a ser forçado e pressionado nos estudos 

pelo pai, obstinado pela perfeição que 

projeta no compositor, pianista e maes-

tro russo Rachmaninoff, um dos últimos 

grandes nomes do estilo romântico na 

música clássica européia e um dos mais 

infl uentes pianistas do século 20.

Na juventude, recebe o convite de uma 

prestigiada academia de música em Lon-

dres, mas é impedido de ir pelo pai opres-

sor. Apaixonado pela música clássica, foge 

em busca do sonho. A rejeição paterna, e 

agora a pressão para que domine de modo 

exímio os concertos, o levam ao desequilí-

brio mental e à progressiva exclusão social.

O fi lme impressiona não só pela histó-

ria singular que está sendo retratada, 

mas também pela sensibilidade com 

que é conduzida, pela música belíssima 

e, claro, pela presença marcante do aus-

traliano Geoffrey Rush, cuja atuação lhe 

rendeu o Oscar e a fama mundial. Aliás, 

com as portas que se abriram, Rush con-

seguiu se fi rmar no posto de um dos me-

lhores atores contemporâneos.

Quem quiser conhecer mais do traba-

lho do ator, dê uma olhada nos seguin-

tes títulos: Elizabeth (1998, de Shekhar 

Kapur); Os Miseráveis (1998, de Billie 

August); Shakespeare Apaixonado 

(1998, de John Madden); Os Contos Proi-

bidos de Marquês de Sade (2000, de Phi-

lip Kaufman); Piratas do Caribe (2003, 

2006 e 2007, de Gore Verbinski), Munich 

(2005, de Spielberg), e Elizabeth: A Era 

de Ouro (2007, de Kapur).

Sublime
 Supremo
   Nunca Mais

   Obrigatório
  Respeitável
Deixa um
perfume no ar

N velas 

(por 
Julliane BritaCASCAVEL | PR

(por
Oniodi GregolinCASCAVEL | PR

A realeza do pop voltou. Já se passaram 25 
anos do lançamento do álbum de maior sucesso 
do Rei, Thriller, e, no aniversário do disco mais 
vendido da música mundial, Mr. Jackson relançou 
as músicas com uma nova roupagem e acrescentou 
uma música da época que não entrou no disco origi-
nal. Tem gente se dando conta do quão velhos estão. 
Sim, no tempo em que dançavam Billie Jean tentan-
do imitar o famoso moonwalk, dança que categorizou 
o cantor na década de 1980. A esta geração, e mesmo 
às posteriores, que ainda gostam de dançar os hits de 
Michael Jackson, a oportunidade de reviver a “magia e a 
loucura” da música do Rei chegou neste ano.

Depois de um tempo no exílio, tentado fugir das polêmicas, 
das quais também é Rei, voltou para os Estados Unidos e re-
lançou Thriller, e, segundo boatos fortíssimos, prepara um CD 
inédito sem data para lançamento. Ao lado da rainha Madonna, 
também com 50 anos, Michael Jackson não representa apenas a 
realeza do pop, mas a ascensão de um negro numa sociedade se-
gregada. Antes mesmo de Obama se tornar o primeiro presidente 
negro eleito, rechaçando grande parte do racismo resistente, Mr. 
Jackson já reinava absoluto em meio a polêmicas e aversões.

Para os viventes da década de 1980, vários hits de Thriller vol-
tam à memória: Thriller, Billie Jean e Beat it. O pé até começa a 
se mexer para frente e para trás tentando, inutilmente, ser fiel 
à coreografia do Rei. Além das canções já conhecidas, o disco 
traz a inédita For all time, mais tranqüila e com uma sonoridade 
tranqüilizante. Para 2009, o relançamento do disco já tem turnê 
marcada e começa na capital inglesa. Por enquanto, somente à 
Europa está estendido o tapete vermelho da majestade pop.

Não é mais tempo apenas para as sonoridades plásticas da dé-
cada retrasada. O imperador se rendeu a nomes como Kanye 
West, Akon, Fergie e Will.I.Am que assinaram os seis remixes que 
compõem o disco. Mais dançante ainda, Michael Jackson quer 
ultrapassar as polêmicas e excentricidades que envolvem os co-
mentários acerca dele. A boa música que ele mostrou ao longo da 

carreira de 45 anos deve sobressair. Preparem os passi-
nhos, o rei está de volta.

De imediato a coisa se 
tornou ofi cial: eu fui trans-

portada à década de 1980. O som 
artifi cial e mecanizado das batidas pop que 

retumbam até hoje nos ouvidos e desejos de muitos 
tomou o ar: era o Rei do Pop que estava superaí para a 
formação de parte do meu gosto musical.

Desde pequena eu gostava de Michael Jackson. Ainda do 
fi ndado Jacksons 5, eu matraqueava Ben e I’ll be there, as 
clássicas baladas que apresentaram o pequeno prodígio 
ao mundo: advindo de uma família musical e talentosa, o 
garoto demonstrava um tato para a colocação da voz aguda 
da infância em notas balanceadas, a interpretação graciosa 
e o muito na moda visual black power. Outras lembranças 
surgiram, como a gravação de cenas do videoclipe da música 
They Don’t Care About Us no Brasil, e os clipes inesquecíveis, 
com coreografi as e enredos cinematográfi cos. Tudo infl uên-
cia para o que se deu depois no mundo pop da música oci-
dental: as boy bands de que gostei, por exemplo, não passam 
de alguns garotos que queriam ser individualmente tão bons 
quanto Jackson, mas que só tentaram algo juntos na perspec-
tiva clara de erro. Seria muito difícil superá-lo sozinho.

Saber que Thriller seria relançado atiçou as vontades: volta 
o Rei? A homenagem aos 25 anos de um dos discos mais 
vendidos de todos os tempos pareceu insuspeita, ainda 
mais diante da participação de nomes como Kanye West, 
Fergie e Will.I.Am. O Rei quer se renovar. Mas a minha 
missão de vaguear sobre os hits deste CD se transformou 
rapidamente na tentativa – e na obsessão – de avaliar o 
porquê Michael Jackson fazia um relançamento e con-
tinuava a ser um sucesso mesmo com todos os, diga-
mos, ‘entretantos’ da carreira pública.

Enquanto Madonna, a Rainha do Pop, é a síntese da 
idéia de camaleão, Michael Jackson é a polêmica triste 
em pessoa. A pedofi lia, a descaracterização da afro-
descendência, a doença de pele. E nada de muito novo 
em termos de música. Entretanto, o que foi feito des-
de o começo da carreira precoce foi tão chocante ao 
mundo que arraigou tendências valiosas a várias ge-
rações. Das cinco músicas diferentes – porque Thril-
ler 2008 é formado por onze das faixas originais e 
cinco versões –, The Girl is Mine, com Will.I.Am, e 
Billie Jean, com Kanye West, são as que mais agra-
dam. Ainda não quero me adiantar quanto às no-
vidades, já que há prenúncios de um disco inédito 
para o ano que vem, mas Jackson ainda continua 
descorado – sem más-intenções de minha parte 
– em relação ao que fora o Rei do Pop no início.

 

MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Bruno diz a Angelina que 
quer morar com ela. Angelina revela 
que está morando com Gustavo. Ange-
lina deixa Gustavinho em uma creche. 
Gustavo reconhece um faxineiro no sho-
pping como o capanga de Félix. Bruno 
pede que Gustavo se afaste de Angelina.

TERÇA - Gustavo pede para Bruno não 
atrapalhar seu namoro. Joaquim diz 
ao capanga que ele deve entregar 
Félix à polícia. O capanga foge. O ca-
panga cobra uma alta quantia de Félix 
para manter silêncio sobre os golpes. 
Bruno pede em público para Angelina 
voltar para ele.

QUARTA - Angelina diz a Bruno que ama 
Gustavo. Débora sugere a Bruno que ele 
peça a guarda do fi lho. Débora coloca 
Gustavinho dentro do carro de Gustavo 
e o tranca. Gustavo afi rma ter deixado 
Gustavinho na creche. Moniquinha repre-
ende Gustavo pela irresponsabilidade.

QUINTA - Gustavo afi rma ser inocente. 
Bruno fi ca apreensivo ao ver 

a situação. Cintia mente 
que Gustavo pegou Gus-
tavinho na creche. O 
noticiário acusa Gustavo 
de ter abandonado Gus-
tavinho. Joaquim salva o 
capanga de um atrope-
lamento. Gustavo rece-
be uma intimação.

SEXTA - Joaquim e o ca-
panga concluem que o 
atropelamento foi provo-
cado por Félix. Gustavo 
é demitido do emprego. 
Um policial intima Félix 
a ir a delegacia. Bruno 
e Marília buscam Gus-
tavinho, acompanhados 
por um ofi cial de justiça. 
Angelina se desespera. 

SÁBADO - Não há exibi-
ção.

NEGÓCIO DA CHINA
SEGUNDA - Edmar pressiona Suze-
te para dizer quando viu Maralanis 
grávida. Mauro afi rma para Adriano 
que Diego pode ser fi lho dele. Júlia 
avisa a Diego que Evandro avisou que 
está indo comprovar se é avô dele. Ed-
mar manda Zuleika trazer a certidão 
de nascimento de Edmarzinho. 

TERÇA - Diego se emociona quando 
confi rma que o código de Adriano era 
"Vermelho 2274". Antonella fi ca feliz 
com a noticia. Júlia fi ca preocupada 
ao saber que Diego descobriu seu pai 
biológico. Adriano vibra ao saber que 
tem um fi lho. Maralanis confessa a 
Edmar que Edmarzinho é seu fi lho. 

QUARTA - Edmar diz que Maralanis 
acabou com a vida dele ao traí- lo. 
Diego diz que Evandro não tem ou-
tros netos, o que o torna herdeiro 
de uma fortuna. Adriano resolve 
ir ao Rio conhecer Diego pessoal-
mente. Heitor aconselha Edmar a 
perdoar Maralanis.

QUINTA - Evandro afi rma para Matilde 
que vai fazer com que Diego se mude 
para São Paulo. Edmar pede que Zu-
leika devolva Edmarzinho a Maralanis 
e manda que Maralanis passe a aju-
dar na cozinha. Adriano apresenta-se 
a Diego como o seu pai.

SEXTA - Adriano se emociona e diz 
a Diego que ele é bem-vindo. Diego 
pede para fazer o exame para com-
provar a paternidade. Heraldo tem a 
impressão de ver Ramiro e Lívia se 
beijando. Adriano fi ca encantado ao 
ser apresentado a Júlia.

SÁBADO - Júlia recusa o convite de 
Adriano para acompanhar Diego em 
São Paulo. Ramiro mente para Myrna 
que Lívia se insinua para ele. Adriano 
e Evandro contam a Olímpia que es-
tão encantados com Diego. Heraldo 
diz a Heitor que tem algo importante 
para revelar a ele.   

TRÊS IRMÃS 
SEGUNDA - Susana devolve a Xande o 
anel de noivado. Violeta diz a Walquí-
ria que fi cará feliz em recebê-la em 
casa. Virgínia revela a Gregg que Bele-
za se chama Dr. Andrade e é padrinho 
da Duda. Gregg diz a Duda que desco-
briu que ela se disfarça de Laila.  

TERÇA - Eros discursa na pracinha 
dizendo que Violeta tentou suborná-
lo, e que ele vai lutar sempre a favor 
de Praia Azul. Walquíria é seca com 
Suzana ao receber sua visita no hos-
pital. Gregg recebe a passagem para o 
Hawai e cogita que seja uma armação.  

QUARTA - Bento expulsa Violeta de 
casa, e ela ameaça revelar segredos 
de Dora. Bento revela a Violeta que 
sabe sobre a morte de Artur e sobre 
a intenção de Violeta de abandonar 
a família. Violeta pede a Valéria para 
atrapalhar a cirurgia de Xande.

QUINTA - Valéria foge de Carminha e 
Suzana. Carminha faz um escândalo 
no hospital e Suzana aproveita a dis-
tração dos funcionários para entrar 
na sala de cirurgia. Bento retorna ao 
hospital a tempo de fazer a cirurgia 
de Xande. Bento opera Xande. Lázaro 
chega a Caramirim. 

SEXTA - Jacaré diz a Lázaro que ele 
lhe parece familiar. Suzana diz a 
Virgínia que gostaria de saber quem 
são seus pais verdadeiros. Gennaro 
diz a Vidigal que não encontrou as 
esmeraldas nem o corpo de Augusto 
no cemitério. Virgínia, Dora, Alma e 
Suzana ficam muito impressiona-
das ao verem Lázaro.   

SÁBADO - Gennaro conta a Vidigal e 
Chuchu que ainda não havia cemitério 
no terreno quando enterrou as esme-
raldas. Nélson chega à funerária para 
o encontro, acha um bilhete assinado 
por Leonora e se deita no caixão, se-
guindo instruções. Waldete tranca o 
prefeito no caixão.

A FAVORITA 
SEGUNDA - Cilene diz que não sabia 
que Halley era filho de Donatela. 
Cilene revela a Donatela que Lara 
não é filha de Marcelo, mas de Dodi 
e que Halley é o único herdeiro dos 
Fontini. Norton revela a Flora que 
Gonçalo e Amélia foram amantes 
por muito tempo. 

TERÇA - Lara aconselha Irene a 
perdoar Gonçalo. Irene faz as ma-
las, despista os seguranças e viaja 
sozinha. Norton conta a Halley que 
Flora planeja acabar com o comér-
cio de Triunfo. Lara observa Flora 
consolar Gonçalo. Irene encon-
tra Copola em Paraty.

QUARTA - Donatela convida Halley 
para comer um bolo. Ela conta a Halley 
que teve um fi lho. Irene conta a Copola 
que Gonçalo teve uma amante. Halley 
revela a Donatela que ama Lara. Iolan-
da fi ca chocada quando Flora revela 
que Irene também viajou para Paraty. 

QUINTA - Donatela pede para Zé Bob 
investigar os planos de Flora. Para 
se vingar de Flora, Silveirinha revela 
a Dodi que ela está em um jantar ro-
mântico com Zé Bob no rancho. Dodi 
invade o jantar. Gonçalo fl agra Irene 
jantando com Copola. 

SEXTA - Flora diz a Zé que o ama. Gon-
çalo não acredita que Copola e Irene 
tenham ido a Paraty separados. Irene 
diz a Copola que vai voltar para Gonça-
lo. Flora confessa a Dodi que é apaixo-
nada por Zé Bob. Irene pede perdão a 
Gonçalo. Dodi fl agra Manu conversan-
do com Zé Bob.          

SÁBADO - Manu diz a Zé Bob que não 
confi a mais nele. Zé Bob diz a Donate-
la que tirou cópias da carta e vai devol-
ver a original para Manu. Elias conta a 
Dedina que Rosana está viva e o visi-
tou. Dodi revela a Flora que Zé Bob e 
Manu têm um caso e avisa que os dois 
vão se encontrar à noite. 

OS MUTANTES
SEGUNDA - Ferraz aponta arma em dire-
ção a Nati, mas não atira porque ela se 
protege atrás dos agentes. Nati chora e 
implora para Ferraz não matá-la. Beto 
grita com Ferraz e ordena que ele guar-
de a arma. Rodolfo chama Ferraz e avisa 
que tem uma ligação urgente para ele. 

TERÇA - Draco e Telê usam seus po-
deres e matam os trafi cantes. Va-
lente e Gabriela fogem. Os mutantes 
vão atrás deles. João orienta Drácula 
e Bram no ataque a Batista. Drácula 
fala da possibilidade de ter que atacar 
Sandra. João se assusta. 

QUARTA - Valente e Gabriela dão de 
cara com uma blitz policial. Valente 
avisa que está sendo perseguido por 
dois mutantes criminosos. Draco e 
Telê  param  as motos e o policial apon-
ta arma em direção aos dois. Draco 
atinge os policiais com bolas de fogo e 
Telê lança raios. 

QUINTA - Hiromi fi ca preocupada com o 
sumiço de Zulu. Ela sai para uma mis-
são junto com a nova agente do Depe-
com, Cláudia. Hiromi e Cláudia dão de 
cara com Sansão. Cláudia atira, mas 
Sansão desvia e a derruba no chão. 
Sansão tenta morder Cláudia, mas ela 
lhe dá um soco. 

SEXTA - Valente conta que seus pais 
o educaram para lutar sempre contra 
os reptilianos. Quando ele vai revelar o 
nome dos pais, Draco invade o quarto. 
Gabriela manda Valente sair do transe 
e fi ca apavorada. Draco diz que os dois 
são culpados pelo acidente com Telê e 
promete se vingar. 

SÁBADO - Os soldados reptilianos 
apontam suas armas para Maria e 
Marcelo. Maria ordena que os reptilia-
nos soltem as armas ou então irá atirar 
em Kídor. Maria e Marcelo saem levan-
do Kídor como refém. Leonor, Rosana e 
Aquiles se escondem embaixo do man-
to da invisibilidade. 

 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Alex avisa Philippe e 
Françoise que o bebê de Dani está 
na UTI. Renée quer provar que Alex 
é um mau caráter e liga para Luca. 
Dani vê Alex e novamente entra em 
desespero. Maria pede que Luca a 
interne antes que ela se esqueça 
de todos. 

TERÇA - Lulu estranha as acusa-
ções de Dani contra Alex e conta 
para Renée. A médica diz para Ma-
ria que ela não vai precisar ser in-
ternada. Homens da Polícia Federal 
fecham o Paris. Dani tenta contar 
a verdade para a enfermeira, mas 
ela não entende nada. Luca decide 
ir até o hospital. 

QUARTA - Luca diz que o bebe de 
Dani é seu filho e que ele vai provar. 
Dani conta para Jean-Paul que Alex 
a seqüestrou e maltratou. Renée 
abraça Dani e promete protegê-la. 
Akemi vê a foto de Artur, seu pai, e 
se lembra do dia em que ele a aju-
dou no parque. Reizinho e Raí saem 
atrás de Mari e Roberto. 

QUINTA - Renée aparece para con-
versar com Zeca, mas ele termina 
com ela. Luca diz que tem um pla-
no para desmascarar Alex. Alex diz 
para Françoise que não pode fazer 
nada por Philippe. Philippe liga 
para Lulu e conta que tudo está 
acontecendo por causa de Alex.

SEXTA - Françoise vai ao Nonna Mia 
saber se Maria se lembra de Klaus 
Dieter. Alex vai ao hospital e quer 
ver Dani. Renée não deixa Alex ver 
Dani. Mari diz para Roberto que 
está apaixonada por ele. Ele quer 
saber o que ela queria com ele 
quando se conheceram. 

SÁBADO - Não há exibição.G
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H róscopo Cin ma
CASCAVEL

Cascavel West Side

Sala 1: Os Mosconautas no Mundo 
da Lua (dublado) – animação – sába-
do, domingo e quarta 14h30 e 17h50; 
segunda, terça e quinta 14h e 17h40.

Super-Heróis – A Liga da Injusti-
ça (dublado) – sábado, domingo e 
quarta 16h10 e 19h30; segunda, terça 
e quinta 15h40 e 19h30.

Missão Babilônia (legendado) – 
ação – sábado, domingo, segunda, 
terça, quarta e quinta 21h10.

Sala 2: As Duas Faces da Lei (legen-
dado) – drama – sábado, domingo e 
quarta 14h40, 19h10 e 21h; segunda 
e terça 14h10, 16h e 19h10; quinta 
14h10, 16h e 19h20.

Promessas de Um Cara de Pau (le-
gendado) – comédia –sábado, do-
mingo e quarta 16h30; segunda e 
terça 21h; quinta 21h15.

Cascavel JL Shopping

Sala 1: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – sexta, sába-
do, domingo, quarta e quinta 14h30, 
16h40, 19h e 21h10; segunda e terça 
16h40, 19h e 21h10.

Sala 2: High School Musical 3 – O 
Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – sexta, sábado, domingo, quar-
ta e quinta 14h20, 16h40, 19h e 21h10; 
segunda e terça 16h40, 19h e 21h10.

Sala 3: Super-Heróis – A Liga da Injus-
tiça (dublado) – comédia – sexta 17h30; 
sábado, domingo e quarta 13h50, 15h40 
e 17h30; segunda, terça e quinta 17h30.

As Duas Faces da Lei (legendado) 
– ação – diariamente  19h20 e 21h30.

Sala 4: Os Mosconautas no Mundo da 
Lua (dublado) – animação – sexta 17h30; 
sábado, domingo e quarta 14h10, 15h50 e 
17h30; segunda, terça e quinta 17h30.

Espelho do Medo (legendado) – 
suspense – diariamente 19h10.

A Caçada (legendado) – drama – 
diariamente 21h20.

CURITIBA

Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Jogos Mortais 5 (legenda-
do) – suspense – sexta 15h05, 17h10, 

19h20, 21h30 e 23h45; sábado 12h50, 
15h05, 17h10, 19h20, 21h30 e 23h45; 
domingo 12h50, 15h05, 17h10, 19h20 
e 21h30; segunda a quinta 12h50, 
15h05, 17h10, 19h20, 21h30 e 23h45.

Barigüi 2: High School Musical 
(dublado) – musical – sexta 14h50, 
17h15, 19h40 e 22h05; sábado e do-
mingo 12h20, 14h50, 17h15, 19h40 
e 22h05; segunda a quinta 14h50, 
17h15, 19h40 e 22h05.

Barigüi 3: Ensaio Sobre a Ceguei-
ra (legendado) – drama – sexta, 
segunda, terça, quarta e quinta 
13h50 e 16h35.

Hugo, o Tesouro da Amazônia (du-
blado) – animação – sexta, segunda, 
terça, quarta e quinta 13h50 e 16h35. 

Barigüi 4: A Guerra dos Rocha 
(nacional) – comédia – diariamente 
16h05 e 22h05.

Os Mosconautas no Mundo da Lua (du-
blado) – animação – diariamente 14h.

Um Segredo Entre Nos (legenda-
do) – drama – sexta 17h55 e 21h55; 
sábado, 17h55; domingo a quinta 
17h55 e 21h55.

Vicky Cristina Barcelona (legenda-
do) – drama – sábado 21h55. 

Barigüi 5: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta 16h, 
18h30, 21h e 23h40; sábado 13h30, 
16h, 18h30, 21h e 23h40; domingo 
13h30, 16h, 18h30 e 21h; segunda a 
quinta 16h, 18h30 e 21h.

Barigüi 6: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – sexta 14h40, 
17h05, 19h35 e 22h; sábado e do-
mingo 12h15, 14h40, 17h05, 19h35 e 
22h; segunda a quinta 14h40, 17h05, 
19h35 e 22h. 

Barigüi 7: As Duas Faces da Lei 
(legendado) – ação – sexta 19h50 
e 22h10; sábado e domingo 12h35, 
19h50 e 22h10; segunda a quinta 
19h50 e 22h10.

Última Parada – 174 (nacional) – 
drama – diariamente 15h e 17h25.

Barigüi 8: Na Mira do Chefe (legen-
dado) – ação – sexta e sábado 14h05, 
16h30, 18h55, 21h25 e 00h; domingo 
a quinta 14h05, 16h30, 18h55 e 21h25.

UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Jogos Mortais 5 (legen-

dado) – 
suspense – diariamente 13h, 15h05, 
17h10, 19h15 e 21h10.

Vicky Cristina Barcelona (legenda-
do) – drama – 23h40.

Estação 2: Última Parada – 174 (na-
cional) – drama – diariamente 13h30, 
15h55, 18h20, 20h40 e 23h10.

Estação 3: A Guerra dos Rocha (na-
cional) – comédia – diariamente 14h, 
15h45, 17h40, 19h30, 21h30 e 23h20.

Super-Heróis – A Liga da Injustiça 
(dublado) – comédia – diariamente 
12h.

Estação 4: Caçadores de Dragões 
(dublado) – animação – diariamente 
14h30.

Amigos, Amigos, Mulheres a Par-
te (legendado) – comédia – 12h20, 
16h20, 18h40, 20h50 e 23h. 

Estação 5: 007 – Quantum Of Sola-
ce (legendado) – ação – diariamente 
13h10, 15h30, 17h50, 20h10 e 22h30.

Estação 6: 007 – Quantum Of 
Solace (dublado) – ação – diaria-
mente 12h10, 14h25, 16h40, 18h55, 
21h10 e 00h.

Estação 7: Os Mosconautas no 
Mundo da Lua (dublado) – anima-
ção – diariamente 13h20.

Na Mira do Chefe (diariamente) – 
ação – 15h15, 17h30, 19h55 e 22h.

Estação 8: Ensaio Sobre a Cegueira 
(legendado) – drama – diariamente 
16h e 21h.

As Duas Faces da Lei (legendado) 
– ação – diariamente 13h40, 18h30 e 
23h30.

Estação 9: Rocknrolla (legendado) 
– ação – diariamente 15h20 e 20h30.

Era Uma Vez (legendado) – drama – 
diariamente 12h50, 18h e 22h55.

Estação 10: High School Musical 3 – 
O Ano da Formatura (dublado) – mu-
sical – segunda, terça, quarta e quinta 
12h30, 14h55, 17h20, 19h45 e 22h10 .

Rec (legendado) – sexta, sábado e 
domingo 22h10. 

FOZ DO IGUAÇU 

Cine Boulevard  

Sala 2: Ensaio Sobre a Cegueira (le-
gendado) – drama – sexta 20h; sába-

do e domingo 17h15 e 20h; segunda 
a quinta 20h.

Corrida Mortal (legendado) – ação 
– diariamente 22h30.

Sala 3: Última Parada – 174 (nacio-
nal) – drama – sexta 19h45 e 22h15; 
sábado e domingo 17h30, 19h45 
e 22h15; segunda a quinta 19h45 e 
22h15.

Sala 4: Amigos, Amigos, Mulhe-
res a Parte (legendado) – comédia 
– sexta 19h30 e 22h; sábado e do-
mingo 17h, 19h30 e 22h; segunda a 
quinta 19h30 e 22h.

Cineplex  

Sala 1: Super-Heróis – A Liga da 
Injustiça (dublado) – comédia – 
diariamente 17h, 19h10 e 21h10.

Caçadores de Dragões (dublado) 
– animação – diariamente 15h20. 

Sala 2: As Duas Faces da Lei (le-
gendado) – ação – diariamente 
16h30, 19h20 e 21h30.

Sala 3: Jogos Mortais 5 (legenda-
do) – suspense – diariamente 15h30, 
17h40, 19h50 e 21h50.

Sala 4: 007 – Quantum Of Solace 
(legendado) – ação – diariamente 
15h, 17h10, 19h30 e 21h40.

TOLEDO

Cine Panambi 

Sala 1: Super-Heróis – A 
Liga da Injustiça (du-
blado) – comédia – sexta 
19h30; sábado, domingo 
e quarta 16h e 19h30; 
segunda, terça e quinta 
19h30.

Bezerra de Menezes – 
O Diário de Um Espírito 
(nacional) – documen-
tário – diariamente 21h.

Sala 2: Os Mosconau-
tas no Mundo da Lua 
(dublado) – animação 
– sexta 19h20; sábado, 
domingo e quarta 16h30 
e 19h20, segunda, terça 
e quinta 19h20.

Mamma Mia (legenda-
do) – comedia – diaria-
mente 20h50.

ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃ O 

VIRGEM 

É bom que você busque um compre-
ensão mais profunda sobre a ma-
neira como se relaciona. Compreen-
dendo melhor a si mesmo, você terá 
mais segurança emocional. 

Ocorrerão mudanças no trabalho 
devido a necessidade de planejar 
melhor suas ações. Se mantenha ao 
plano para que não haja enganos. 
Não remoa mágoas antigas. 

Muita atividade junto aos amigos, 
mas procure não se envolver em 
atrito. Novas oportunidades na car-
reira permitirão uma melhoria por 
meio de empreendimento pessoal.

Diminuirão os problemas na vida 
cotidiana graças à atitudes mais 
fi rmes sobre isso. Estímulo positivo 
para a vida social e para a participa-
ção comunitária.

Dúvidas e sentimentos pouco claros 
trarão confl ito interior. Talvez você 
precise aprender a ser agressivo de 
uma forma diferente da habitual. 
Condições tranqüilas no trabalho.

Dia excelente para estudos, jogos, 
amor e contatos pessoais. Melhor 
ainda para contratar servidores 
econtar com favores. A impulsivida-
de será negativa para a carreira.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Vigor físico e impulsividade no seu 
modo de agir são qualidades que 
estarão reforçadas no seu caráter. 
A vida amorosa fará com que tenha 
impulsos que podem gerar tensão.

Novos planos para a sua elevação de 
cargo e conhecimentos profi ssionais 
deverão ser estudados. De resto, a 
infl uência será ótima para a vida 
amorosa, familiar e com amigos.

Seu forte magnetismo pessoal de-
verá atrair a simpatia alheia, lhe tra-
zendo benefícios e uma nova postu-
ra sobre a vida. Novas e duradouras 
amizades também estão previstas.

Raciocínio rápido, excelente intui-
ção e mente voltada somente para 
o bem. Contudo, evite excesso de 
velocidade ao dirigir e seja mais 
constante em seus projetos.

Alegria e tranqüilidade. Você, prova-
velmente, passará por uma fase que 
será decisiva em seu relacionamen-
to com pessoas da sociedade e que 
marcará mudanças em sua vida.

Problemas envolvendo fi nanças. 
Seja cauteloso. Evite decisões im-
portantes. Cuidado com o nervosis-
mo. Você poderá se sentir abatido e 
com pouco estímulo no trabalho.

John Locke: 
    Pai do Liberalismo 
          Moderno (por José

Luiz Ames*
TOLEDO | PR

O Estado, tal como o conhecemos atual-
mente, é uma invenção moderna. O surgi-
mento dele coincide com a ascensão da 
burguesia e a formação do capitalismo. 
Quando temos presente que a gênese do 
Estado moderno foi um processo de con-
centração e centralização do poder, enten-
demos por que a forma inicial devia ser 
necessariamente absolutista. Somente 
concentrando toda autoridade nas mãos 
de uma só pessoa seria possível submeter 
os pequenos territórios dominados pela 
nobreza feudal e formar um “Estado nacio-
nal”. O resultado fi nal foi a constituição do 
Estado tal como o conhecemos hoje: cen-
tralizado administrativamente, num territó-
rio defi nido e sobre um povo determinado, 
por meio de um sólido aparato profi ssional 
de órgãos executivos e coativos.

Na medida em que as estruturas do 
novo Estado se solidifi caram, o foco prin-

cipal da fi nalidade dele se alterou: em 
vez de garantir a segurança, passou-se 
a esperar dele a proteção a outros “di-
reitos naturais”: a liberdade, a proprie-
dade, a vida. A mudança do foco colo-
cou em questão a base da legitimidade 
do poder exercido pelo Estado: a única 
autoridade legítima é aquela que ob-
tém a obediência por meio do consen-
so dos cidadãos. 

O autor da nova doutrina é John Locke. 
Nasceu em 1632, em Wrington, peque-
na aldeia perto de Bristol, Inglaterra, 
no seio de uma família protestante de 
tendência puritana. Realizou estudos 
secundários na Westminster School, 
exercitando-se nas línguas clássicas, 
e em 1652 ingressou na universidade 
em Oxford. Recebeu o título de Bacha-
rel em Artes em 1656 e dois anos de-
pois o de Mestre em Artes. 

Os primeiros escritos políticos de Lo-
cke são hobbesianos. Sustentava que a 
função do Estado era velar pela ordem 
e a tranqüilidade, pois estava convenci-
do de que a maior ameaça à sociedade 
provinha da massa ingovernável, e de 
que para controlá-la seria necessário 
um governo absoluto. O poder do so-
berano não poderia estar limitado e os 
súditos não poderiam resistir-lhe. 

De 1667 a 1672, Locke será conse-
lheiro de Lord Ashley, defensor da mo-
narquia constitucional, da liberdade 
civil, da tolerância religiosa, da supre-
macia do Parlamento e da expansão 
econômica da Inglaterra. As idéias do 
protetor infl uenciaram um escrito de 
Locke, que anuncia uma virada intelec-

tual na vida do pensador. Trata-se do Carta so-
bre a tolerância. Desde esse período em dian-
te, Locke sustentará que o mais importante 
na política são os direitos do indivíduo e não a 
ordem e a segurança do Estado.

Em 1675, transferiu-se para a França, onde 
permaneceu por cinco anos. Ao retornar a 
Londres, deparou-se com a disputa em torno 
da sucessão do trono de Carlos II. Os Whigs, 
partido de Lord Ashley, tentaram impedir por 
meio de uma rebelião militar a posse do ir-
mão de Carlos II, James, que era católico. O 
objetivo era assegurar o trono a um protestan-
te a fi m de evitar uma monarquia absoluta ao 
estilo francês. Em 1681, Carlos II dissolveu o 
Parlamento e Lord Ashley foi acusado de alta 
traição, exilando-se na Holanda. 

Locke, devido à relação com o nobre inglês, 
viu-se obrigado a acompanhá-lo. Permaneceu 
na Holanda até a eclosão da Revolução Glo-
riosa, em 1688-9. Retornou à Inglaterra no 
mesmo navio que a rainha Maria, esposa de 
Guilherme de Orange. Nosso autor era agora 
o líder intelectual e porta-voz dos Whigs. No 
entanto, recusou cargos, preferindo viver os 
últimos anos em um retiro em Oates, onde 
faleceu, rico e famoso, em 1704.

Locke é considerado o pai do liberalismo 
moderno por sustentar que todo governo sur-
ge de um pacto, ou contrato, revogável entre 
os indivíduos. Esse contrato tem o propósito 
de proteger os “direitos naturais” à vida, à li-
berdade e à propriedade. Os signatários têm 
o direito de reiterar a confi ança ao governante 
e rebelar-se quando este não cumpre com a 
função devida. Locke inaugura na obra o li-
beralismo, defi nindo os contornos essenciais 
até os dias de hoje. Expõe a maioria dos te-
mas tratados posteriormente: direitos natu-
rais (humanos), liberdades individuais e civis, 
governo representativo mínimo e constitucio-
nal, separação de poderes, executivo subor-
dinado ao legislativo, defesa da propriedade 
privada, laicismo e tolerância religiosa. A obra 
política mais importante de Locke é Segundo 
tratado sobre o governo civil, escrita no início 
da década de 1680.

* Doutor em Filosofi a e professor da Unioeste, Campus de 
Toledo. E-mail: profuni2000@yahoo.com.br
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28/10 – O último dia
10 h: “Jeff, acorda... Jeff, oh JEFF! Jeff?”. 

“Hum”. “Cara, perdemos a hora. São quase 
dez, uma hora de atraso”. “Tô levantando, 
tô levantando”. Último dia, o número de 
itens na nossa programação era maior que 
o número de linhas. Arrumamos as malas. 
As minhas estavam tão desmontadas que 
de trilha poderia se ouvir Welcome To The 
Jungle. Fechamos a conta, passamos a ré-
gua. Duzentos e vinte contos por dia, foram 
três deles. “Não queria ser eu a receber a 
conta”. Mais 14 pila por duas ligações que 
não somaram cinco minutos. Tomamos 
café no hotel e saímos. Atravessamos o 
Shopping Três dando aquela olhada para 
o Starbucks. “Agora?”. “Melhor não, tem 
muita gente aí. Vamos à Mostra, entrevis-
tamos a coordenadora, almoçamos, com-
pramos o nosso Frappucino, vamos à Bie-
nal, voltamos e embarcamos para Curitiba 
e de lá pra Cascavel”. “Fechou”.

“Conversamos todos os dias e ainda não 
sabemos o seu nome”. “É Neuza”. “E o so-
brenome?". "Arruda". "Há quantos anos 
trabalha na Mostra?". "Então, a Mostra é 
um projeto do Leon Cakoff, um dos sócios 
de uma rede de cinemas para a qual eu 
trabalho, o Circuito Cinearte. Administro 
cinco cinemas dessa rede". "Só tem aqui 
em São Paulo?". "Não, não, também no 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Minas Gerais e Bahia. Trabalho há oito 
anos com eles, cinco anos na Mostra”. “O 
que mais lhe atrai na Mostra?”. “O público, 
sem dúvida, o contato que a gente tem 
com as pessoas. Se você atende bem, re-
cebe um retorno, um carinho muito gran-
de, faz muitos amigos”. “Você é da área 
administrativa, mas acredito que goste de 
cinema?”. "Sim, me atrai muito, principal-
mente a fotografi a e a trilha sonora". 

Uma moça pediu licença. “Neuza, estou 
com um probleminha”. Após uns cinco mi-
nutos, Neuza retornou a mesa. “Desculpa, 
um senhor agrediu uma menina lá dentro 
da sala”. “Como assim?”. “Ele deu uma 
bengalada nela porque não parava de fazer 
comentários sobre o fi lme”. “Aff, que sen-
sacional. Ia te perguntar sobre isso agora. 
Que tipo de problemas vocês enfrentam 
aqui?”. “Esse tipo, um incomodado com o 
outro dentro da sala. O cinéfi lo da Mostra é 
muito diferente, é mais exigente. Não gosta 
de conversas, de movimentação... Já teve 
pedido para tirar alguém do lado porque es-
tava mal-cheiroso”. “Quantas pessoas para 
gerenciar aqui?”. “Não sei precisar. Creio 
que uma equipe de umas 60 pessoas”. “E 
como é o relacionamento?”. “É tranqüilo 
dependendo da forma como você propõe 
o trabalho. É muito diferente uma pessoa 
te ver com medo, admiração ou respeito. 
Aqui funciona com respeito”. “E que tipo de 
público prevalece na Mostra?”. “A maioria é 
estudante. Tem pessoas que vemos todos 
os anos, que assistem 30, 40, 50 fi lmes. E 
de vez em quando aparece uns perdidos, 
como vocês que vieram lá de Cascavel”. 

11 h: Foi mais forte do que nós. Estávamos 
do lado, não teve como não entrar no espa-
ço cultural da Caixa para ver a exposição Ce-
nografi a: a arte de José Dias. Uma série de 
maquetes, que se põe à comparação com 
cartazes e fotografi as; um recorte belíssi-
mo dos mais de 300 trabalhos com teatro 
deste carioca doutor em Comunicação pela 
USP, que carrega dezenas de prêmios na-
cionais e internacionais. Dias 
também assina a cenografi a 
de programas que marcaram 
época na televisão no Brasil, 
tais quais o seriado O Bem 
Amado, as novelas Gabriela e 
Saramandaia, os shows Chico 
Total e Fantástico. Uma gratifi -
cante viagem pela história da 
dramaturgia brasileira. 

11h40. Deixamos para lá o 
almoço enquanto andávamos 
apressadamente pela Paulis-
ta, ainda lembrando a gigan-
tesca Livraria Cultura, com 
três andares de puro desejo, 
pelas quais passeamos minu-
tos antes. Era chegar à Aveni-

da Pamplona e pegar um taxi para a Bienal. 
No caminho, paramos para ouvir o sax de 
um músico de rua que parecia a mescla do 
Papai Noel com Noé. Muito legal. “Jeff, o que 
ele está tocando”. “É Beatles”.  

Mais uma quadra e paramos para fazer 
fotos de um daqueles senhores que tocam 
uma caixinha de música enquanto um ma-
caquinho faz macaquisses aos espectado-
res. “Coisa de cinema”. Só que em vez do 
macaco era um passarinho. “Ander, sabe 
ao lado do que nós estamos?”. “Não”. “Olha 
a placa”. “Museu de Arte de São Paulo... va-
mos ter de entrar”.

No primeiro andar, Tesouros da Terra Santa. 
Por meio de objetos arqueológicos, a exposi-
ção, organizada pelo Museu de Israel/Jerusa-
lém, apresenta mais de mil anos de história, 
do Rei David ao início do Cristianismo e o 
período bizantino. Traça-se um belo painel da 
Terra Santa, desde construção e destruição 
do Primeiro e Segundo Templos às diversas 
dominações estrangeiras, passando pelo 
tempo de Jesus, e terminando no estabeleci-
mento das primeiras sinagogas e igrejas.

O segundo andar dividia-se em três gran-
des exposições. A primeira é Virtude e Apa-
rência: a caminho do moderno, e trata do 
momento de confl ito e separação das duas 
linhas fortes da história da arte ocidental. 
De um lado está a necessidade de trans-
posição da representação pictórica no ato 
da apreciação. A virtude pode ser visível na 
perícia do artista, mas a virtude maior está 
além, num plano acessível somente ao in-
telecto. Do outro está o valor majoritário da 
aparência natural. Virtudes imateriais exis-
tem em menor grau e importância. Tudo 
está na superfície e o prazer está em vê-las. 
Arte que vem ao encontro das necessidades 
da aristocracia e burguesia que nascem em 
um mundo em completa transformação.

Olhar e ser visto: retratos, segunda expo-
sição. O retrato é o gênero mais recorrente 
da história das artes visuais (remonta ao 
ano 270 a.C.). O fascínio está na manuten-
ção do elo entre a razão e o espírito mági-
co, que não abandona a humanidade. “Isso 
porque o retrato tanto se entrega ao olhar do 
observador como o observa atentamente, 
o que pode ser ao mesmo tempo reconfor-
tante e ameaçador. Não é só a aparência do 
fotografado que a máquina captura, mas 
também o espírito e a essência. O retrato é, 
assim, um constante exercício de psicologia 
social e individual”, assina o coordenador do 
Masp, Teixeira Coelho.

A terceira e última exposição deste an-
dar é A Arte do Mito. Da musicalidade e or-
dem em Saraceni e Poussin à densidade 
atmosférica de Delacroix, de Renoir à Mi-
chele Rocca... um painel exuberante desta 
arte repleta de lendas e simbologias que 
atravessa a antiguidade até o século 20. 
Recorte abrangente que possibilita a visão 
mais clara do contraste entre estilos e vi-
sões, de linguagens e técnicas. Mito como 
forma de sentido, uma das primeiras for-
mas do primeiro sentido. Precioso.

Goya, El Greco, Manet, Rembrandt, Van 
Gogh, Dalí, Lautrec, Picasso, Portinari, 
Boticelli, Matisse, Modigliani... três belíssi-
mas exposições. Uma aula de história da 
arte a todos os olhos

Pela última exposição e andar passamos 
mais rápidos. O relógio não deu descanso. 
Um verdadeiro e completo pecado artístico. 

Mestres do Sho Contemporâneo é uma ex-
posição de caligrafi a artística japonesa. De 
origem chinesa, a representação gráfi ca 
da linguagem – o kanji – e a tradição per-
correm três mil anos. A força, a velocidade, 
a pressão do pincel; o movimento da linha 
e os diferentes materiais utilizados são ou-
tros fatores que enriquecem a apreciação 
do sho. Além disso, essa caligrafi a valoriza 
o momento do fazer artístico. No traçado 
das linhas é inadmissível o retoque. É no 
movimento único e sem volta que se tem a 
interação entre linha e espaço, e a arte se 
distancia do treinamento.

14h20: Saímos do Masp. Chegamos à 
Pamplona, descemos uma quadra, pega-
mos um taxi. R$ 17 depois estávamos no 
parque Ibirapuera, onde é realizado o even-
to. Bienal do Vazio porque o segundo andar 
está completamente vazio, em protesto às 
formulas de evento que se repetem desde 
o cenário de 1951. Dividiu opiniões. Estou 
entre os que apóiam a iniciativa, que é uma 
crítica válida, mas que poderia ter sido de-
senvolvida de forma diferente. A meu ver é 
uma decisão artística contra a própria arte. 
A arte é para ser vista; ali um andar inteiro 
para ela ser lembrada. 

Menos exposições, mais seletas. Pouco 
mais de 40 artistas de 20 países diferentes, 
que parecem reverberar um mesmo senti-
do: interação, já que várias das instalações 
pedem o envolvimento do público: físico, 
emotivo ou como força interpretante. Ou 
seja, muito além da caracterização reducio-
nista de Bienal do Vazio.

O que se faz ver primeiro é o trabalho de 
Carsten Höller, o badalado escorregador 'ca-
beça'. Um passeio do terceiro e do segundo 
andar ao térreo do prédio desenhado por 
Niemeyer, pela idéia de contágio de uma 
ação em um espaço público. O conceito foi 
desenvolvido pelo artista a partir de uma ex-
periência em um show na Itália: um técnico 
de som saiu de cena e uma pessoa da pla-
téia, como se o conhecesse, começa a cha-
má-lo, o que foi logo feito por todo o público. 

Uma ação que causa uma reação individu-
al consciente e espontânea, que por sua vez 
causa uma reação coletiva. Um conceito difí-
cil de ser transposto, e que na obra de Holler 
parece se transmutar numa ação movida 
pela curiosidade, pelo desejo e até pelo pró-
prio medo, cuja reação é experimentada no 
movimento do corpo no trajeto imposto. O 
trabalho se completa numa dimensão esté-
tica muito bem elaborada. Pena a fi la estar 
grande e o nosso tempo curto.

Da junção da cultura de múltiplos do mini-
malismo e da pop art, como já havia pontu-
ado a crítica de arte norte-americana Rosa-
lind Krauss, é de onde emerge a pesquisa 
estética de Allan McCollum. Ao centro do 
terceiro andar estão dispostos 1,8 mil pe-
quenos 'quadros'; molduras, com desenhos 
em grafi te. Composições que vêm da com-
binação de arcos de 90 graus e linhas retas. 
Elementos gráfi cos básicos cujas variações 
foram cortadas em modelos plásticos que 
ao serem organizadas em pares dão origem 
a milhares de novas formas. 

O Jogo de Ilusão proposto por Iran do Espírito 
Santo quase passou despercebido aos olhos 
apressados. Um pequeno objeto dourado, 
feito de inox, com menos de dez centímetros 
de altura, preso à parede na saída de uma 
das rampas do prédio, se revela somente aos 

passos mais próximos. Uma fechadura con-
vexa que espelha a nossa própria imagem 
numa inversão total da posição de voyer. 
Uma chave provocadora da nossa emoção. 

O trabalho de Eija-Liisa Ahtila também 
chamou a atenção. Em três telas são proje-
tadas uma única história por pontos de vis-
ta diferentes. História essa de uma mulher 
que se desloca do mundo a uma viagem 
em meio à copa das árvores, ao passo que 
a casa e a vida que leva entram em colapso.

Um dos mais loucos – com certeza o mais 
‘dolorido’ – é o trabalho de Marina Abramo-
vic. Em 1974, em Nápole, Marina deixou à 
disposição do público cerca de 70 objetos, 
tais quais correntes, tesouras (e até uma 
pistola carregada), para que os visitantes uti-
lizassem contra o próprio corpo. Extrapolar o 
senso comum, as barreiras entre a dor e o 
medo, formam a base da carreira dessa pio-
neira artista. Na Bienal vimos Video Portrait 
Gallery #2. São 17 televisores que exibem 
várias das performances da artista. Alguns 
são aterradores: ela sobre uma montoeira 
de cacos de vidro ou simplesmente gritan-
do. Na verdade, trata-se de uma refl exão so-
bre as possibildiades documentais de uma 
ação: parte do sentido é perdida quando reti-
rado do contexto em que se deu.

Havia duas mesas, como essas chama-
das de ‘ilha’ nos jornais. Em cada uma de-
las, uma antiga máquina de escrever, cujas 
teclas afi rmavam apenas um símbolo, uma 
minúscula esfera. Os visitantes podiam 
sentar e se expressar por meio de uma 
mensagem pontilhada. Mensagens essas 
que forravam as divisórias da mesa, folhas 
presas com alfi netes. Eu tentei, não fui mui-
to longe. "O que vou fazer com isso?". "Dei-
xa eu tentar". E em poucos minutos, o Jeff 
desenhou a logo do ALT. "O que achou?". 
"Ficou maravilhoso, vamos fazer umas 
fotos e soltar na capa da edição". E foi na 
semana passada. Em seguida prendemos 
a folha em uma das divisórias. Pelo menos 
um pouquinho do ALT fi cou ali. 

15h30: Ainda no Ibirapuera, fomos ao 
Mam (Museu de Arte Moderna) de São 
Paulo. A maneira Anton Walter Smetak 
(1913-1984) de associar as artes plásticas 
com a música é algo espantoso. Até 21 de 
dezembro, o Mam mantém a maior retros-
pectiva já feita das obras do artista, músico 
e escritor suíço de nascença, baiano por 
opção. As Plásticas Sonoras, espécie de 
esculturas/instrumentos de formas inusita-
das, exibem ao ar sons deste e do mundo 
da genialidade e do misticismo deste cria-
dor terreno. Cabaças, madeiras, tubos de 
PVC, pedras, isopor, tintas, bambus, latas... 
tudo lhe serviu na criação. Os títulos são um 
espetáculo a parte: Mulher faladora movida 
pelo vento, Interregno, Mr. Play-Back, São 
Jorge tibetano, Pindorama, Piston cretino. 
De companhia, comentários tão enlouque-
cidos quanto: “Um absurdo, por que não? 
O silêncio onde podem ser ouvidos os elé-
trons em volta do núcleo”.

16 h: Perdemos a hora. Devíamos es-
tar no hotel e recém havíamos deixado o 
Mam, aliás, com uma dor no coração por 
ter de deixar a exposição de Frans Krajc-
berg em comemoração aos 60 anos do 
Museu. Mas o dever chama. Taxi de novo. 
“Jeff, já era nosso Frappucino também”. 
Chegamos ao hotel quase 16h30. O ôni-
bus já estava ligado e a galera posando 
para a foto. Cliques rápidos, mesmo com 

alguns ainda desapareci-
dos. “Jeff, está pensando 
no mesmo que eu?”. “Sim. 
Eu vou lá, você fi ca por 
aqui e qualquer coisa me 
avisa”. Saiu em disparada 
em direção ao shopping. 
Os minutos esticaram, te-
nho certeza, só depois de 
dez deles que o Jeff rea-
pareceu. “Certo, dois de 
500 ml deu R$ 25”. “Aff, 
que facada”. “Comprei 
também Muffi ns”. “O que 
é isso?”. “Bolinhos gigan-
tescos, olha só”. “Sensa-
cional, vamos almoçar”.

Êh, São Paulo – parte final
(por Anderson

Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR
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