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Medeia (Mit. grega)
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Banda norte-
americana de rap
que gravou "Make

Some Noise"

Compaixão
El (?): lu-
tou contra
os mouros

Serviço
de acesso
à internet
com cone-
xão de alta
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Perder
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(o corpo)

Estrutura
do sistema

nervoso

Desejo incentivado
pela publicidade

Camareiro Haste do
ventilador

Relativo
ao período
letivo de
discipli-
nas nos
cursos

universi-
tários

B O C A

3/apá—bud.5/jasão—lying.6/tálamo.11/beastieboys.

Nas bancas 
e livrarias

50 Desafios
para mudar sua
maneira de pensar
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SOLUÇÕES

TOURO 21-4 a 20-5

É propício aproveitar
este momento com in-

tensidade, pois os ingredientes
se reuniram todos, as pessoas
que outrora eram resistentes
aos seus planos decidiram
aquiescer a esses. Isso é muito
bom, precisa ser aproveitado.

ÁRIES 21-3 a 20-4 LIBRA 23-9 a 22-10

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12GÊMEOS 21-5 a 20-6

No fim, você verá que
esses prognósticos aze-

dos e obscuros que a lógica fa-
zia se mostrarão completamen-
te infundados, ou pelo menos
sobrevalorizados. A realidade
é mais dinâmica do que nossa
humanidade imagina.

Cruzadas & Sudoku
Frank & Ernest Bob Thaves

Explicar o inexplicável
não é tarefa de alma li-

briana. Porém, como andam
acontecendo coisas inexplicá-
veis, até isso sua alma terá de
fazer, já que há de se tocar a
bola para a frente e viver a nor-
malidade, como sempre.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Agora é o momento de
encerrar definitivamen-

te essas experiências sofridas
que grudaram e se tornaram
familiares. Você não há de se
acostumar com isso, você tem
em mãos a oportunidade de
tocar a bola para a frente.

Quadrinhos

Para que simplificar se
tudo pode ser mais com-

plicado? Esse é um provérbio
que circula à solta nos relacio-
namentos humanos. Porém,
apesar da ironia, há momen-
tos, como o atual, em que essa
seria a melhor estratégia.

O esforço contínuo e
persistente trouxe os

frutos que lhe são inerentes.
Agora é propício que sua alma
descanse um pouco, dedican-
do-se a praticar experiências
que tragam de volta uma reali-
dade mais leve e divertida.

Dança. Crítica

Os desejos são sempre
teimosos e caprichosos,

nunca se antecipam ao dia se-
guinte de serem satisfeitos, só
se importam com eles e nada
além deles. Porém, sempre ha-
verá um dia seguinte, e melhor
será meditar sobre este.

As coisas são como de-
vem ser. Por isso, me-

lhor você se ater ao espírito
das regras e cumpri-las sem se
desviar nem um pouco dessas.
Talvez seja difícil adotar uma
postura assim, mas, no momen-
to, é propício se ajustar.

As conversas difíceis
estão prestes a chegar à

conclusão, e isso será um alívio
para todas as partes envolvi-
das. Porém, a conclusão não é
ainda a libertação, pois há mui-
to trabalho para ser feito, inter-
no e externo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

CÂNCER 21-6 a 21-7

Você não merece esta-
cionar nessas experiên-

cias duras que a vida trouxe e
que, em parte, sua própria al-
ma também produziu. Aliás,
estacionar em qualquer aconte-
cimento não é digno, a vida há
de ser dinâmica.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O melhor de Calvin Bill Watterson

Recruta Zero Mort Walker

Minduim Charles M. Schulz

Esta é uma oportunida-
de muito específica, tan-

to que seria uma pena deixá-la
passar em brancas nuvens. Vo-
cê fez seus planos, e o grande
obstáculo consistia em não ter
conseguido reunir as pessoas
pertinentes. Isso mudou.

PEIXES 20-2 a 20-3

Helena Katz
ESPECIAL PARA O ESTADO

Nômade, a mais recente produ-
çãodaCiaMárioNascimento,re-
cém-estreada em São Paulo no
Teatro Sérgio Cardoso, tem co-
mo mérito apresentar as pedras
e o castelo que elas constroem.
Quem não tiver a clareza neces-
sária sobre o que é, de fato, uma
pesquisa continuada em dança,
encontra aqui a solidez do que a
tece: a insistência de uma rela-
ção de necessidade juntando os
passos/pedrasaoquedelesresul-
ta, uma coreografia/castelo, que

se guia pela transformação per-
manente e se inaugura em cada
nova etapa da sua construção.

Esseprocesso contínuoe inin-
terrupto tem agora 15 anos. Uma
história que retrocede e avança
em uma trajetória parabólica. O
coreógrafo, bailarino e diretor
Mário Nascimento inventou um
movimento que vai até a distân-
cia da sua força. Um movimento
que se dilata na fundura de um
espaço que se abre e abre e abre,
ao mesmotempo sendo e provo-
candouma ventaniaque nãoces-
sa de reorganizar uma paisagem.
Nela, algumas referências já são

identificadas na assinatura de
uma forma que vem desenhan-
do um corpo específico. O corpo
deumartistaquedança,tocains-
trumentos, fala e canta.

Nessa construção em fluxo,
foi necessário en-
contrar parceiros
sem os quais ela
não se viabiliza-
ria. No atual elen-
cotodosestão,fe-
lizmente,enchar-
cados destes movimentos, cada
um na sua medida, fazendo-os
brotar e transbordar do seu jei-
to. São oito bailarinos formando

uma constelação cujo brilho
vem dos rebatimentos do que
um faz no que outro faz. Alicia-
LynnCastro,EliatriceGischews-
ki, Fábio Costa, Gustavo Silves-
tre, Leo Garcia, Marcella Gozzi,

MárioNascimen-
to e Rosa Antuña
têm a sabedoria
de se especializar
em repetir uma
mudança. Não se
dedicam a limpar

os gestos porque esse procedi-
mento não cabe na sua propos-
ta. Vão dançando com a urgên-
cia daquilo que não cessa. Nos

momentos em que caminham,
estão apenas ligando o que aca-
bam de fazer com o que vai ser
continuado.

RosaAntuña,há 10 anostraba-
lhando com Mário Nascimento,
exemplifica o sentido mais ple-
no de uma espécie de beleza que
vem somente da permanência.
Ela realiza a poesia de um dançar
que vai ventando pela cena. Seu
trabalho de voz agora voa, e no
seu corpo tudo vai acontecendo
como nos desenhos animados
antigos: começa do centro para
as bordas, ganhando nitidez.

A consistência do que foi ges-

tadoatéaquipedeasuacontinui-
dade. Sem ela, não é possível ga-
rantir que algo tão precioso co-
mo o trabalho que Mário Nasci-
mento vem realizando continue
a se desenvolver. Enquanto o
contexto de intermitência pro-
movidopeloseditaisnãodesapa-
recer, vai ficando cada vez mais
claro que o sistema de financia-
mento à cultura que hoje existe
ameaça justamente a pesquisa
continuada. Felizmente, quem
não assistiu sua curtíssima tem-
porada de estreia poderá encon-
trá-los no dia 5 de novembro, no
Sesc Santo Amaro.

Turma da Mônica Mauricio de Sousa

Pedras do castelo de Mario Nascimento
A cia do coreógrafo, bailarino e diretor evidencia em Nômade a força que pode ter no palco uma pesquisa bem sucedida

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

LEÃO 22-7 a 22-8

Tudo que parece tão
sólido e inevitável aca-

bará se transformando tão radi-
calmente que ninguém imagi-
naria que algo assim pudesse
acontecer. Porém, acredite,
tudo que parece inevitável aca-
bará tomando outro rumo.

QUIROGA

● Bem pensado

●✽ oscar.quiroga@estadao.com.br

“Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo.”
Pablo Neruda

A saúde

Em nossa civilização distorcida e virada do avesso, sinais de má saúde
são tidos como demonstrações de auspício; gordura excessiva, enfer-
midades do coração, neuroses, paranoias, e por aí vai a lista de pertur-
baçõesque,soboolhardistorcido,indicariammentesembomfuncio-
namento, preocupadas com a complexidade da vida. Preocupadas
sim, mas não com a complexidade da vida, mas com como arrancar
algodela esegarantir. Nossahumanidadefoitreinadaapegarparasio
que a natureza e o cosmo oferecem com sua habitual graça e que, por
isso,nãoprecisaria ser arrancado.Porém,nossa humanidadepreocu-
pada finge que tudo lhe é negado e que precisa arrancá-lo à força. O
preço que paga por isso é uma existência adoecida. Nossa humanida-
de não está aqui para pegar, mas para distribuir, essa é sua saúde.

SÃO 8 BAILARINOS
QUE FORMAM UMA
CONSTELAÇÃO DE
GRANDE BRILHO

Data Estelar: Vênus ingressa em
Sagitário; Lua cresce em Escorpião


