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A ASCENSÃO DA DISNEY 
E A QUEDA DO CINEMA
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A
penas o lar do Mickey Mouse, onde os sonhos se tornam 

realidade. A empresa de Bob Iger, CEO desde 2005, está 

dominando Hollywood a partir de uma magia que não se 

vê em nenhum filme: a mágica da compra. Hoje, a Disney é um conglo-

merado, que possui dentro de si a Fox, a Hollywood Records, a Marvel, 

a Lucasfilm, a ABC, a Maker e diversas  empresas de Bollywood.

Esse domínio da indústria cinematográfica é evidente ao se anali-

sarem os  dados. Em âmbito nacional, segundo a Ancine, a Disney li-

dera a distribuição nacional de filmes cinematográficos desde 2013. 

A ASCENSÃO DA 
DISNEY E A QUEDA  
DO CINEMA 
Por trás de toda a magia, uma busca incessante pelo lucro que 
ameaça as produções independentes e a criatividade cinematógrafica
  OPINIÃO  

Além disso, o segundo colocado 

até 2017 era a Fox que, como dito 

anteriormente, hoje faz parte do 

grande conglomerado midiático 

do Mickey. 

Por outro lado, em escala inter-

nacional, de acordo com a CNBC, 

a Disney possui mais de 35% do 

valor de mercado de toda a indús-

tria do cinema. Vale lembrar tam-

bém que ela já produziu 24 filmes 

que ultrapassaram a marca do 

bilhão em bilheteria, sendo assim, 

de forma disparada, o estúdio que 

mais produziu grandes sucessos.

Números à parte, temos que 

reconhecer que esse domínio faz 

certo sentido. Pensando apenas 

em 2019, certamente, dentre os 

filmes pelos quais você e seus 

amigos ficaram entusiasmados, 

estavam Vingadores, Homem-A-

ranha, O Rei Leão ou, até mesmo, 

Frozen – todos da Disney. 

De fato, os filmes desse estúdio 

por Filipe Rubim

ARTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Alice no País das Maravilhas
Alladin
Bela e a Fera
Capitão América: Guerra Civil
Frozen
Frozen 2
Incríveis 2
O Rei Leão
O Rei Leão (1994)
Pantera Negra
Piratas do Caribe 2
Piratas do Caribe 4
Procurando Dory
Star Wars IX
Star Wars Rogue One
Star Wars VII
Star Wars VIII
Toy Story 3
Toy Story 4
Vingadores
Vingadores: Era de Ultron
Vingadores: Guerra Infinita
Vingadores: Ultimato
Zootopia

OS 24 FILMES 
DA DISNEY
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Bob Iger, diretor executivo da Walt 
Disney Company Chip Somodevilla/

Getty Images

foram, desde sempre, marcados pela cor, entusiasmo e sonhos. De his-

tórias envolventes de super-heróis a animações mágicas e emocionan-

tes, é raro um filme da Disney não agradar ao público.

Em 2009, a Disney comprou a Marvel, e esse feito mudou o cinema 

enquanto negócio por completo. Apenas três anos após adquirir a pro-

dutora de filmes de super-heróis, a Disney teve seu ponto de virada: 

Os Vingadores. Nenhum dos filmes da Marvel até então tinham feito 

sequer metade do valor de bilheteria que o filme fez. A partir daí, quase 

todas as produções arrecadaram  centenas de  milhões de dólares. 

A  grande sacada de Bob Iger foi, então, construir um marketing 

agressivo em cima de seus filmes, e boa parte do lucro gerado a par-

tir do filme seria usado no marketing do próximo, gerando uma grande 

bola de neve, garantindo que todos os filmes fossem  um sucesso de 

bilheteria. 

Segundo Mark Topping, redator da The New Yorker, a previsibilidade 

do sucesso desses filmes é mais fácil de calcular do que tentar encon-

trar o próximo Titanic (que por muitos anos foi a maior bilheteria da 

história). Quem não se lembra da euforia pela estreia do Vingadores: 

Ultimato, Guerra Infinita e Capitão América: Guerra Civil? Não é por 

acaso, mas sim por muitos milhões de dólares injetados pela Disney 

para animar o seu público. Desta mesma tática se aproveitou a empre-

sa do Mickey Mouse para seus demais segmentos, como  a Lucasfilm e 

a Pixar. Não é à toa que, somente com os filmes da Marvel e do universo 

Star Wars, a Disney recebeu mais de 25 bilhões de dólares. 

Essa dominação intensa do 

mercado tem trazido grandes 

problemas ao mundo do cinema. 

Entre eles,  destacam-se o enfra-

quecimento do cinema indepen-

dente, a saturação do mercado e 

a falta de criatividade da indústria 

cinematográfica.
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Os Oito Odiados

Lançamento: 2015

Bilheteria: US$ 2.068 bilhõesi

Star Wars: O Despertar da Força

Lançamento: 2015

Bilheteria: US$ 2.068 bilhõesi

Star Wars: O Despertar da Força

Lançamento: 2015

Bilheteria: US$ 2.068 bilhõesi

Devido a essa estratégia de marketing desleal constrói-se uma con-

corrência injusta  para os filmes pequenos, em meio a uma  luta por  box 

office que sempre foi intensa. Com os bilhões de dólares investidos em 

marketing, não há espaço para o cinema independente nos meses de 

estreia de filmes da Disney. E, na verdade, nem os grandes nomes estão 

a salvo. Por  exemplo, no ano de 2015, a estreia de Os Oitos Odiados, 

do aclamado Quentin Tarantino, coincidiu com a estreia de Star Wars: O 

Despertar da Força. O filme de Tarantino não foi necessariamente um 

fracasso, mas, mesmo assim, o diretor foi à mídia reclamar das táticas 

agressivas da Disney, que alugava salas de cinema inteiras e, em alguns 

lugares, pagava por exclusividade. A grande questão é: se nem Quentin 

Tarantino, um dos maiores nomes da indústria cinematográfica, conse-

gue se impor frente à Disney, quem dirá os pequenos produtores, o cine-

ma independente e, no Brasil, o cinema nacional?

Outro ponto é que a Disney percebeu que a construção de franquias 

(como a Marvel e o universo Star Wars) são uma mina de ouro. Isso porque 

a Disney sabe que tem um público fiel, leal e que aceita quase tudo que as 

franquias têm a oferecer. Por isso, buscando o lucro, a decisão da empresa 

é sempre investir cada vez mais nesse meio. Inclusive, durante o Disney’s 

Investor Day 2020, cerca de 70% das propostas mostradas aos investidores 

se relacionavam à Marvel e ao universo Star Wars. A pergunta que fica (no-

vamente): é necessário isso tudo? 

Uma das magias do cinema era sua habilidade de  ser dinâmico, evoluin-

do com o tempo . A cada dez anos a diferença de estilo dos filmes tendia a 

ser brutal. Mas a persistência da Disney nas franquias impede essa dina-

mização do mercado. Em 2012, o filme mais assistido do ano foi um de uma 

franquia de super-heróis e, muito provavelmente, em 2022 também será de 

alguma franquia. Basta saber qual. Constrói-se, destarte, uma saturação 

do mercado por parte da Disney. Tudo pelo lucro.

Essa fidelização do público não é por acaso, mas sim fruto da Disney não 

buscar ousar com as franquias, produzindo filmes que, por mais que envol-

ventes, tenham uma fórmula pronta. Há os heróis, o vilão, algum conflito 

interno, um momento de comício, uma luta, algum sacrifício e depois uma 

resolução satisfatória. É a mesma história porque é uma história bem ama-

da, uma história segura. E repetindo essa fórmula 30 vezes, serão 30 vezes 

que a Disney terá um sucesso de bilheteria.
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No último mês, eu assisti à sé-

rie WandaVision, no Disney Plus. 

Nos primeiros episódios, fiquei 

totalmente entusiasmado com 

a produção, parecia que a Mar-

vel tinha, finalmente, inovado. No 

fim das contas, percebi que não 

passou de uma falsa esperança 

e a série utilizava-se da mesma 

fórmula descrita acima. Mesmo 

assim, não parei de assistir, pois 

como havia dito, as obras são, de 

fato, envolventes. E a Disney sabe 

disso. Se ela mantiver tudo igual, 

todos continuarão assistindo. Se 

ela, por outro lado, resolver sair 

dos padrões, estará se arriscando. 

E como no mundo dos negócios a 

busca é sempre pelo lucro com 

menor risco, o ideal para a Disney 

é apostar no primeiro cenário.

Consequentemente, o resto da 

indústria cinematográfica tam-

bém tende à estagnação, pois 

compete diretamente com a Dis-

ney, e vendo que a fórmula de Bob 

Iger deu certo, tenta replicá-la. No 

fim das contas, estamos vendo 

hoje uma falta de criatividade em 

toda a indústria cinematográfica, 

fruto da busca constante pelo lu-

cro da Disney.

Portanto, na minha visão, a 

Disney está empurrando o cine-

ma para um abismo. A empresa 

não liga para a arte, apenas para 

o dinheiro. Enquanto isso se man-

tiver, continuaremos a ver os pe-

quenos produtores falirem e so-

mente filmes de franquias, como 

os da Marvel e do universo Star 

Wars, em cartaz, sempre com a 

mesma proposta.

VIROTERAPIA
Um salto no combate ao câncer

  CURIOSIDADES ACADÊMICAS  

E
nquanto para alguns a imagem acima é sinônima de doença, 

infestação e morte, para outros tem um significado muito mais 

profundo: esperança. Essa é a situação de milhares de pessoas 

ao redor do mundo diagnosticadas com tumores inoperáveis.

A história da viroterapia é relativamente nova. Seu estudo na esfera 

científica iniciou-se na década de 1950, quando vários médicos notaram 

que infecções virais diminuíam a carga tumoral de alguns pacientes. Já 

por João Vitor Bronzo

nessa época, vários testes uti-

lizando vírus de forma descon-

trolada foram feitos e alguns até 

tiveram algum sucesso nessas 

descobertas.

Acredita-se que o mecanismo des-

sa terapia alternativa é constituído 

?
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de duas vias simultâneas: os vírus 

atacariam as células tumorais e as 

destruiriam, assim como também 

serviriam como recrutadores do 

sistema imune. Assim, aumenta-

riam a resposta do corpo às células 

cancerígenas fazendo com que as 

defesas do próprio organismo en-

trassem em combate com as célu-

las deficientes.

No Brasil, uma pesquisa iniciada 

em 2017 na Universidade de São 

Paulo em parceria com a UNICAMP, 

realizada a partir da observação de 

bebês que desenvolviam microce-

falia após a gestora ter zika no es-

tágio gestacional, apontou que tal-

vez seria possível aplicar o vírus em 

favor dos seres humanos. Assim, 

de acordo com a Sociedade Brasi-

leira de Neurocirurgia, o estudo já 

se encontra na sua terceira fase e 

demonstrou redução significativa 

ou redução completa de tumores 

cerebrais em cachorros e ratos, 

mesmo em cânceres de estados 

avançados. Também ressalta-se 

que, até agora, não houve qual-

quer dano colateral ou dano do 

patógeno nas cobaias.

Levando-se em considera-

ção o progresso científico em 

ritmo exponencial, pesquisas 

com a utilização de vírus para 

tratamentos alternativos de-

vem se mostrar cada vez mais 

frequentes. Portanto, uma ja-

nela imensa de possibilidades 

de tratamento para pacientes 

inoperáveis foi aberta, tanto 

para salvar vidas, quanto para 

uso em cuidados paliativos.

  CRÍTICA CULTURAL   

A IMERSÃO SONORA 
E EMOCIONAL EM 
“O SOM DO SILÊNCIO” 
por Luiz Felipe Prates

C
oncorrente ao Oscar em seis categorias diferentes, a pro-

dução da Amazon “O Som do Silêncio” (“Sound of Metal”) 

encantou espectadores e críticos de cinema, sobretudo, 

por seu profundo estudo e desenvolvimento de personagem, a admi-

rável atuação de Riz Ahmed como o protagonista e um dos melhores 

trabalhos de edição e mixagem de som dos últimos anos. O filme re-

trata a história de Ruben, um baterista dedicado e apaixonado pela 

música, que, quando obrigado a lidar com uma surdez repentina, de-

sespera-se por ter perdido sua fonte de renda e, principalmente, por 

não conseguir mais exercer sua paixão profissional. Revoltado com 

essa mudança drástica em sua vida, Ruben não aceita sua condição e 

procura resistir o quanto pode para se adaptar a essa nova realidade. 

Nesse contexto, sua namorada Lou (Olivia Cooke) se apresenta como 

um estabilizador emocional para o músico e o leva a  um centro de aco-

Fonte: Pôster promocional de Sound of Metal
Amazon Studios
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lhimento numa comunidade surda, onde, aos poucos, o protagonista 

encontra conforto em relação à sua situação.

Sob essa perspectiva, o filme traz importantes reflexões acerca da 

importância da escuta, do acolhimento e da orientação de pessoas 

diagnosticadas com surdez e, ainda, sobre a dificuldade de adaptação 

a novas realidades impostas subitamente. Isso se deve, sobretudo, a  

uma preocupação minuciosa da obra em mostrar a importância da in-

serção de Ruben na comunidade, e o quão fundamental ela é  para que 

ele, ex-usuário,  não recorra às  drogas como estratégia para lidar com 

essa difícil nova realidade. Nesse sentido, ao apresentar os persona-

gens sob uma visão tão intimista, sincera e socialmente relacionável, 

o diretor Darius Marder desenvolve uma história única e cativante o 

suficiente para criar uma forte conexão com o espectador. 

Tecnicamente, sem dúvida, o elemento que merece maior destaque na 

obra é a mixagem de som, que realmente impressiona ao arquitetar os 

sons de maneira eficaz e criativa, combinando e contrastando-os  com 

o silêncio no nível exato para criar uma experiência imersiva. Os sons da 

vida cotidiana, os silêncios da comunicação de sinais e o barulho distor-

cido do implante recém ativado, todos transmitidos como a personagem 

os interpretaria, nos fazem sentir a angústia da audição abafada e nos 

conectam emocionalmente ao protagonista e, uma vez estabelecido 

esse vínculo, os dilemas apresentados ganham ainda mais intensidade. O 

grande valor desse trabalho, entretanto, não reside somente na comple-

xidade técnica, mas também na empatia ao nos fazer experimentar, nos 

momentos certos, a perda da audição de Ruben sem atrapalhar o fluxo da 

trama. Assim, é seguro dizer que a estatueta do Oscar de melhor som foi, 

indiscutivelmente, merecida. 

Portanto, uma das maiores lições desse filme é o entendimento de que 

a surdez não deve ser vista como um problema a ser consertado, mas sim 

como uma condição a ser entendi-

da, já que a obra é sensível o sufi-

ciente para causar um impacto so-

cial, com uma mensagem de apoio 

e esperança para quem passa por 

essas situações, assim como um 

recado instrutivo de quebra de es-

tigmas para quem não as enfrenta. 

Isso porque, quando o filme chama 

nossa atenção para o som como 

elemento cinematográfico e narra-

tivo, ele também mostra ao públi-

co a importância de ser empático 

com quem é privado de ouvir. Fica, 

então, a reflexão de que, da mes-

ma maneira que, em geral, tende-

mos a não notar ou compreender 

as nuances sonoras de um filme, a 

surdez também é socialmente ne-

gligenciada, visto que recursos de 

acessibilidade e tecnologia assis-

tiva ainda são pouco integrados à 

vida urbana. Desse modo, apesar 

de um ritmo calmo e cenas modes-

tas, o filme jamais deixa de entre-

gar material para reflexão e é uma 

excelente recomendação que defi-

nitivamente vale a pena assistir. 
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  ENTREVISTA   ?

VÍDEOS VIRAIS, 

OLIMPÍADAS E 

PRIMEIRO FILHO

A 
volta às aulas desse 

ano sem dúvida trou-

xe diversas novidades, 

positivas e negativas. 

A entrevista que lerão é com uma 

das melhores novidades, o profes-

sor de química, Silvio Predis. Silvio 

possui Licenciatura em Química 

pela UFRJ, é dono do canal “Quí-

mica Nota 10”, com mais de 80 mil 

inscritos e participa do Programa 

Transforma, uma parte do legado 

das Olimpíadas Rio 2016.

Antes de tudo, professor, seja 

muito bem-vindo e obriga-

do por ter aceitado o convite! 

Para começar, antes de fazer 

perguntas referentes à sua en-

trada no colégio, nos conte um 

pouco sobre a sua vida antes da 

magistratura. 

Primeiramente, para melhor en-

tender, é bom retornar ao meu 

terceiro ano. Eu fui um dos alunos 

que chegou ao ensino médio sem 

saber qual carreira seguir, por 

isso, acabei optando pelo curso 

com que tinha uma mínima intimi-

dade, no caso, o direito. Essa inti-

midade vinha da minha prima, que 

estava cursando direito na UFRJ 

e falava bem do curso. No entan-

to, por décimos não passei para o 

meu objetivo, a UFRJ, e tive que 

entrar em cursinhos para prestar 

o vestibular novamente. No curso, 

experimentei uma realidade total-

mente diferente da esfera escolar. 

Uma dentre as várias diferenças 

eram os professores, que eram 

bem mais descontraídos. Com 

isso, percebi que eu era uma pes-

soa que gostava bastante de con-

tato, de uma rotina não monóto-

na e que, portanto, ser professor 

de curso me tornaria feliz. Dessa 

forma, antes da química, eu me 

interessei por seguir a carreira de 

professor. Só me restava escolher 

qual matéria seguir para a minha 

licenciatura, e decidi por aquela 

em que tinha melhor desempe-

nho: a química.

Algo que o torna diferente da 

maioria dos professores é o 

fato de você possuir um canal, 

o “Química Nota 10.” Em que 

contexto foi criado o canal , 

como é realizado a produção 

dos seus vídeos e como tem 

sido a sua experiência com a 

educação digital? 

A origem do canal não foi por in-

teresse meu, na realidade, o “Quí-

mica Nota 10” surgiu a partir dos 

alunos, que postavam os registros 

que faziam das partes que acha-

vam interessantes das minhas 

aulas. De início , o contato com a 

educação digital foi muito impac-

tante, porque, até então, eu tinha 

por volta de 5 mil alunos por ano 

e, em questão de 1 dia, um vídeo 

postado tinha 40 mil acessos (o 

que,10 anos atrás, era um núme-

ro avassalador). Dessa forma, as 

plataformas digitais se mostra-

ram muito interessantes, desper-

tando meu interesse em investir 

no canal e em trazer um toque 

mais profissional à produção dos 

vídeos. Para isso, fechei parceria 

com um estúdio, que me auxiliou 

LUÍS FELIPE FRAGELLI ENTREVISTA

SILVIO PREDIS

Foto: Acervo pessoal do entrevistado
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nos aspectos técnicos e estéticos 

dos vídeos, bastante importantes 

para o ensino de química, devido 

a sua grande abstração.

Uma das coisas que mais en-

cantam os alunos é o fato de 

você ser quase uma celebrida-

de, tendo em vista suas inúme-

ras participações em progra-

mas televisivos e campanhas 

com diversos famosos. Por que 

especificamente você recebeu 

esses convites e como você se 

sente quando realiza uma des-

sas participações?

Esses convites apareceram 

quando os meus vídeos viraliza-

ram, nessas ocasiões, meu celu-

lar não parava de tocar por con-

ta de jornais, rádios e programas 

televisivos pedindo por partici-

pações minhas. Inicialmente  foi 

surreal; uma vez, por exemplo, 

eu dividi a capa do GLOBO com 

uma matéria sobre a Dilma, pre-

sidente na época. No momento 

da realização dessas campa-

nhas, eu busco manter a pos-

tura, mas mesmo assim, é difí-

cil  cair a ficha, de um dia para 

o outro, as personalidades que 

eu antes admirava passam a me 

entrevistar, a conversar comigo, 

além, é claro, das paparicagens 

que eu recebo nos bastidores 

dessas participações.

Além do seu canal e do magistério, 

você também participa do Progra-

ma Transforma, que, naturalmen-

te, desperta bastante curiosidade 

sobre os alunos, tendo em vista 

a sua relação com as Olimpíadas.  

No que consiste o projeto e como 

você o conheceu?

Se perguntassem para mim o 

trabalho mais impressionante do 

qual eu já participei, eu diria que é 

o Programa Transforma. A inicia-

tiva faz parte do legado olímpico 

e busca inserir os valores olím-

picos na sala de aula, por meio 

do desenvolvimento das EMOCs 

(Escolas Municipais Olímpicas 

Cariocas), que, além de oferecer 

o aparato adequado, promovem 

diversas palestras, justamente 

para atingir esse objetivo. Na me-

dida em que o programa obtém 

êxito, mais escolas são constru-

ídas. Dessa forma, é preciso que 

o programa se propague, sendo 

assim necessários professores 

com um grande alcance comuni-

cativo e que se identifiquem com 

a causa olímpica. Por isso,  eu fui 

chamado para fazer parte da ini-

ciativa e encabeçar a coordena-

doria de Ciências, que, por sua 

vez, se estende para além da quí-

mica, o que me exigiu um maior 

estudo de biologia e de física, 

pois são matérias em que eu não 

tenho tanta segurança como na 

química. Hoje, apesar do nome, as 

EMOCs já estão presentes em di-

versas regiões do Brasil, em con-

sequência do êxito que estamos 

tendo. Paralelamente às EMOCs, 

a inserção também se dá de ou-

tras maneiras – eu, por exemplo, 

criei uma websérie, “A Ciência no 

Esporte”, em que abordamos os 

conhecimentos científicos por 

trás de um esporte em específico, 

e para isso gravamos os episódios 

sempre com algum atleta notável 

e em um local emblemático para 

aquele esporte. 

Em relação agora  ao colégio, 

são notórias as peculiaridades 

do São Bento e, assim, é na-

tural pressupor que entrar no 

CSB pela primeira vez dê aque-

le friozinho na barriga. Conte-

-nos, então, como você entrou 

no colégio e qual foi a sua pri-

meira impressão sobre ele e 

seus alunos?

É bom dizer que meu objetivo en-

quanto professor, a princípio, era 

trabalhar em cursinhos, mas, no 

meio de minha trajetória, tive a 
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oportunidade de trabalhar no Co-

légio Santo Agostinho e experi-

mentar uma realidade totalmente 

diferente dos cursinhos. Além da 

adaptação do método de ensino, 

as escolas proporcionam um con-

tato muito mais humanizado com 

os alunos, onde conhecemos de 

uma maneira melhor as histórias 

e objetivos dos alunos. Com isso, 

tendo gostado bastante da expe-

riência, passei a me ater às opor-

tunidades em outros colégios de 

grande prestígio, como o São Ben-

to, por exemplo. Quando surgiu 

a vaga aqui, eu fui indicado pelo 

Vitão, Maurício e Mezian, grandes 

amigos meus, e por meio dessas 

indicações e conversas com a co-

ordenação do colégio, conquistei 

a vaga. No que se refere ao meu 

primeiro dia na escola, pelo fato 

de ser um novo ambiente, eu tive 

sim um certo friozinho na barriga, 

o que é natural quando alguém 

se preocupa em realizar um bom 

trabalho. Além disso, o fato de 

ser um colégio só para meninos, 

de estar substituindo o Raimun-

do e de trabalhar ao lado da Ode-

te, certamente acentuaram ainda 

mais esse nervosismo. No entan-

to, ultimamente, a minha experi-

ência com o São Bento tem sido 

só sucesso; o meu contato com os 

professores e os alunos está sen-

do excelente. Agora, também é 

importante dizer que o acadêmico 

funciona bem melhor com o aluno 

beneditino que, além de sua baga-

gem de excelência, detém um em-

penho sem precedentes, princi-

palmente se comparado com o de 

outros colégios tradicionais. É de 

fato muito impressionante, aqui 

os alunos comemoram quando 

recebem uma lista de exercícios. 

Por fim, a pergunta que não 

quer calar: onde Lucas, seu fi-

lho que está por vir, vai estudar, 

e por que o São Bento?

Eu e minha esposa estamos bas-

tante ansiosos, principalmente  

pelo Lucas ser nosso primeiro fi-

lho. Estamos realizando o máximo 

de consultas possíveis, confe-

rindo o peso, a altura, sem dei-

xar nada passar. Em relação ao 

seu nascimento, é esperado que 

aconteça nos próximos dois me-

ses, sendo que pretendemos ter 

um(a) segundo(a) em pouco tem-

po, para que a diferença de ida-

de entre os dois seja pequena. E 

é claro, com certeza vai estudar 

no São Bento! Apesar do desloca-

mento entre Recreio e Centro ser 

muito grande, cada viagem ao co-

légio vai valer a pena.
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  COLUNA ESPORTIVA  

ESPORTE EM TEMPOS 
DE PANDEMIA
por João Cândido e João Pedro Volk

A
pós um 2020 recheado de incertezas, a chegada das vacinas 

contra a COVID-19 parece escrever um ano mais promissor, 

elucidando a possível volta do cotidiano pré-pandemia.

No âmbito esportivo, por meados de junho, teve início um reaque-

cimento do cenário futebolístico mundial. Uma calorosa Eurocopa in-

cluiu públicos presenciais numa competição que nunca fora tão pres-

tigiada. O confronto entre Holanda e República Tcheca, por exemplo, 

ocupou 80% da capacidade máxima da Puskás Aréna, em Budapeste.

O torneio, finalizado no dia 11 de julho, contou com grandes emoções, 

como a surpreendente eliminação da atual campeã mundial, França, 

que, num confronto travado contra a seleção suíça, foi derrotada nos 

pênaltis com uma cobrança mal-sucedida do atacante Kylian Mbappé, 

deixando a copa nas oitavas de final. A também não esperada vitória do 

torneio pela seleção italiana sacramentou a competição. 

Partindo para a América Latina, uma não tão aguardada Copa Amé-

rica foi responsável pela consagração do icônico Lionel Messi, que 

conseguiu finalmente saciar um 

jejum de 28 anos da Argentina e 

conquistou seu primeiro título 

profissional com a camisa alvice-

leste. A ausência de títulos na se-

leção sempre fora considerada o 

principal defeito do atleta. Apesar 

de, na teoria, ter-se quebrado o 

estigma de que Messi é  um fra-

cassado quando joga pela seleção 

e que não é capaz de decidir parti-

das em momentos chave, na prá-

tica, a irrelevância da competição, 

mesmo nos países participantes, 

acaba por ofuscar  um pouco o 

mérito do astro.
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Em se tratando dos Jogos Olím-

picos, por outro lado, o Comitê 

Olímpico Internacional apresentou 

maior rigidez em seus protocolos, 

quando comparado à Eurocopa. A 

organização, após bastante con-

trovérsia e a anulação de diversas 

determinações prévias, vetou a 

presença de público no evento. 

Independentemente, as Olim-

píadas do Japão reforçaram a 

grandiosidade do esporte. Devi-

do à força e à importância que a 

competição exerce, mesmo ainda 

em meio a um caos pandêmico, 

diversas nações se reuniram para 

torcer por suas respectivas delegações nas mais variadas modalidades.

Além disso, a inclusão de novas modalidades, como o skate, o surf e 

mesmo o anúncio do breakdance para a próxima edição, explicitam a 

importância de revelar ao grande público esportes de cultura urbana e 

jovem, muitas vezes, marginalizados.

A própria delegação brasileira, semelhantemente, sofre com a des-

valorização. O mau desempenho do país no quadro geral de medalhas 

pode parecer, para um espectador desatento, que há uma falta de 

comprometimento e preparação por parte de nossos atletas. Essa ca-

rência de ‘ouros’, na verdade, reitera o desamparo por parte do Estado 

no momento de incentivar e investir no esporte. A falta de apoio e de 

desenvolvimento de áreas com grande potencial de talentos continu-

ará aumentando o abismo de resultados entre o Brasil e países desen-

volvidos que já enxergam o esporte e, consequentemente, o investi-

mento nele como sine qua non para a sociedade.
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O 
som do despertador é 

mais um motivo para 

não levantar da cama, 

mas não tenho energia o suficien-

te para fazê-lo virar para o lado e 

desligar o aparelho. Acompanhar 

a vida desse beneditino é cansa-

tivo, ainda mais porque na maior 

parte do dia me faço presente. Há 

também emoções importantes, 

como a alegria ou tristeza. Con-

tudo, posso dizer que sou um dos 

principais. Apareço assim que o sol 

nasce, mesmo que, muitas vezes, 

ele esteja de pé muito antes disso. 

Insisto para que fique mais cinco 

minutinhos na cama e ele recusa 

veementemente o meu pedido.

Não sou um sentimento comum. 

Estou ligado ao corpo físico e sou 

considerado um obstáculo para a 

maioria das pessoas. Tal fato pode-

ria me magoar, não fosse meu tre-

mendo sono agora. No momento 

atual, o metrô lotado é o principal 

motivo para eu agir, apertando to-

dos os botões para que ele recue, 

não adentre aquele lugar que pare-

ce questionar todas as leis da física. 

Como tanta gente cabe ali? Can-

so-me só de ver. O menino ignora 

completamente os meus avisos e 

entra no transporte após uma inje-

ção surpreendente de coragem. 

Finalmente posso respirar: o 

primeiro tempo é dominado pela 

animação quando o garoto encon-

tra-se com os amigos, então tenho 

alguns minutos sagrados de des-

canso. Assim que o sexto tempo 

chega, tenho que voltar a agir – é a 

matéria que ele detesta. Com uma 

técnica infalível, faço-o lembrar da 

sua cama macia e a vontade de ir 

embora aumenta. Ele parece re-

sistente o suficiente para focar em 

outra coisa. Deixar-me de lado é 

uma proeza que conseguiu com o 

tempo e, sinceramente, estou can-

sado demais para insistir.

O sinal toca e a alegria domina o 

garoto, juntando todos os seus per-

tences e enfrentando mais tortura 

(ou metrô) como de manhã. Apesar 

de todas as dificuldades, ele ignora 

a minha presença e continua o es-

tudo após chegar em casa. Quando 

a noite cai, ele prepara os materiais 

para o dia seguinte e a rotina árdua 

se repete. Por quê? Porque há um 

sentimento mais forte no benediti-

no: o de determinação.

  ALA LITERÁRIA  

CANSAÇO 
por André Luiz Brizi
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AMIGO
Oi, oi

Como você está?

Te vi sozinho aqui,

Pensei em me aproximar.

Como você pode me chamar?

Olha, muita gente me chamaria de maluco,

Por ver as coisas

Do meu modo singular.

Ah, também já ouvi “forçado”,

Por ser sempre inteiro.

Forçado por ver beleza

Crescendo através da tristeza.

Às vezes chatinho,

Porque insisto naquilo que gosto,

Do calor de Dezembro 

Ao frio de Agosto.

Mas acho que pode 

Me chamar de amigo.

Por, João Pedro Braga
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  COLUNA VISUAL  

Por, Vinnícius Soares
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